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Tutkimuksen toteutus, kohderyhmä ja aineisto

• Tämän tutkimuksen tarkoituksena on seurata digitalisaation etenemistä pk-yrityksissä ja 
selvittää, onko digitalisointi auttanut pk-yrityksiä menestymään ja millä tavalla.

• Kysely toteutettiin 24.11.-14.12.2020. Kohderyhmänä olivat Suomen Yrittäjien 
jäsenyritykset. 

• Tutkimukseen vastasi 561 yrittäjää, joista viidennes on yksinyrittäjiä. Muut yrittäjät 
edustavat pääosin 2-50 hengen yrityksiä. 

• Vastaajajoukko vastaa suhteellisen hyvin Suomen Yrittäjien laajaan Pk-
yritysbarometriin vastanneita yrityksiä yrityskoon ja toimialan mukaan. 

• Tässä aineistossa painottuu kuitenkin kasvua hakevien ja erityisesti voimakkaasti 
kasvuhakuisten yritysten osuus. Kasvuhakuisten yritysten osuus on 1.4-kertainen 
verrattuna pk-yritysbarometrin vastaajakuntaan. Myös pirkanmaalaisten yritysten osuus 
on tavanomaista suurempi.

• Tutkimuksen virhemarginaali 95% luottamustasolla on 3-5 prosenttiyksikköä.

• Tutkimuksen suunnittelusta, tiedonkeruusta, analyysista ja raportoinnista on vastannut 
Prior Konsultointi Oy.

• Tutkimuksen toimeksiantajat ovat  Elisa Oyj ja Suomen yrittäjät.

n= % n= %
TOIMIALA
Teollisuus (energia, vesihuolto) 54 10 409 8
Rakentaminen 68 13 796 16
Kauppa 86 15 856 17
Palvelut 352 62 3007 59
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ
Alle 5 henkilöä 321 57 2990 59
5-9 henkilöä 126 23 1064 21
10-49 henkilöä 98 18 862 17
50+ henkilöä 15 2 152 3
ALUE / ALUEET, JOILLA PÄÄOSIN TOIMII
Helsinki, pääkaupunkiseutu ja Uusimaa 180 32 1730 34
Varsinais-Suomi 60 11 487 10
Satakunta 40 7 212 4
Kanta-Häme 34 6 153 3
Päijät-Häme 30 5 180 4
Pirkanmaa 87 16 463 9
Kymenlaakso 21 4 138 3
Etelä-Karjala 23 4 105 2
Etelä-Savo 21 4 135 3
Pohjois-Savo 27 5 189 4
Pohjois-Karjala 22 4 124 2
Keski-Suomi 36 6 226 4
Etelä-Pohjanmaa 33 6 174 3
Pohjanmaa 11 2 177 4
Keski-Pohjanmaa 12 2 61 1
Pohjois-Pohjanmaa 30 5 292 6
Kainuu 12 2 56 1
Lappi 30 5 165 3
TALOUDELLINEN TAVOITE
Voimakkaasti kasvuhakuinen 107 19 347 7
Kasvaa mahdollisuuksien mukaan / maltillinen kasvu 225 40 1722 34
Pyrkii säilyttämään asemansa / hidas kasvu 198 35 1632 32
Ei kasvutavoitetta 26 5 1153 23
Toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 3 1 197 4
Yhteensä 561 100 5051 100

Pk-yritysten opit 
digitalisaatiosta 

2020
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2/2020

Tutkimuksen aineisto ja vertailu pk-yritysbarometrin vastaajiin


Vast.tavoitteet



		Henkilöstömäärä		2017				2018				2019				Tavoite 2020				2020				Otostarve, jos vastaus-prosentti 5%				Saavutettu tavoitteesta								2020						Mikä on yrityksesi henkilöstömäärä?		1 henki (yksinyrittäjä)		125

		1 henki		144		24%		592		55%		109		29%		150		25%		125		23%		3021				83%								169								2–4 henkeä		193

		2-4 henkeä		224		38%		313		29%		130		34%		225		37%		193		35%		4244				86%								194								5–9 henkeä		124

		5-9 henkeä		127		21%		104		10%		75		20%		130		21%		124		22%		2876				95%								122								10–49 henkeä		98

		10–49 henkeä		81		14%		68		6%		60		16%		80		13%		98		18%		1646				123%								185								50–99 henkeä		7

		50-250 henkeä		17		3%		7		1%		6		2%		20		3%		15		3%		423				75%								93								100–250 henkeä		6

		Yhteensä		593		100%		1084		100%		380		100%		605		100%		555		100%		12210				92%								763								Yli 250 henkeä		2

																																										Toimiala		Teollisuus, energia, vesihuolto		51

		Toimiala		2017				2018				2019				Tavoite 2020				2020*																								Kuljetus ja logistiikka		26

		Teollisuus, energia, vesihuolto		50		9%		53		5%		30		8%		55		9%		54		10%						98%								93								Rakentaminen, arkkitehti- ja insinöörisuunnittelu		63

		Rakennus- ja kiinteistöala		64		11%		141		14%		53		14%		70		12%		99		18%						141%								93								Kiinteistönhuolto, siivous, puhtaanapito		35

		Liike-elämän palvelut		87		15%		219		21%		68		18%		95		16%		75		14%						79%								85								Tietoliikenne, tietotekniikka ja viestintä		37

		Kauppa, maahantuonti		67		12%		78		8%		51		14%		70		12%		86		15%						123%								90								Kauppa, maahantuonti ja tukkukauppa		80

		ICT-ala		48		9%		85		8%		35		10%		55		9%		40		7%						73%								71								Finanssialat		6

		Majoitus-, ravitsemus-, viihde- ja kulttuuripalvelut		48		9%		81		8%		23		6%		55		9%		65		12%						118%								41								Liike-elämän palvelut		68

		Terveys- ja sosiaalipalvelut		51		9%		72		7%		25		7%		55		9%		37		7%						67%								34								Terveys- ja sosiaalipalvelut		37

		Muu toimiala		148		26%		308		30%		83		23%		150		25%		138		25%						92%								127								Majoitus-, ravitsemus-, matkailu-, viihde- ja kulttuuripalvelut		61

		Yhteensä		563		100%		1037		100%		368		100%		605		100%		555		107%						92%								634								Muut palvelut		65

																																												Muu toimiala		73



																																												Muut toimialat		170



																																												Aineistossa 30 kesken jäänyttä vastausta

		Elisan YA korona toukokuussa 2020																																										Yleisin syy kesken jääntiin oli se, että digitalisaatiota ei ole edistetty

		Yrityksen henkilöstömäärä

				Vastaajia		Otos		Vast%						Tavoite		Otostarve, jos vastausprosentti 5%

		1 henki		149		3001		5.0 %				1 henki		150		3021

		2–4 henkeä		275		5187		5.3 %				2-4 henkeä		225		4244

		5–9 henkeä		82		1814		4.5 %				5-9 henkeä		130		2876

		10–49 henkeä		181		3724		4.9 %				10–49 henkeä		80		1646

		50–249 henkeä		75		1588		4.7 %				50-250 henkeä		20		423

														605		12210

		250-499 henkeä		42		805		5.2 %

		500-999 henkeä		38		723		5.3 %

		1000 henkeä tai enemmän		77		1525		5.0 %

		Total		919

				Pk-yritysten opit digitalisaatiosta 2020				Pk-yritysbarometri 2/2020

				n=		%		n=		%

		TOIMIALA

		Teollisuus (energia, vesihuolto)		54		10		409		8

		Rakentaminen		68		13		796		16

		Kauppa		86		15		856		17

		Palvelut		352		62		3007		59

		HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

		Alle 5 henkilöä		321		57		2990		59

		5-9 henkilöä		126		23		1064		21

		10-49 henkilöä		98		18		862		17

		50+ henkilöä		15		2		152		3

		ALUE / ALUEET, JOILLA PÄÄOSIN TOIMII

		Helsinki, pääkaupunkiseutu ja Uusimaa		180		32		1730		34

		Varsinais-Suomi		60		11		487		10

		Satakunta		40		7		212		4

		Kanta-Häme		34		6		153		3

		Päijät-Häme		30		5		180		4

		Pirkanmaa		87		16		463		9

		Kymenlaakso		21		4		138		3

		Etelä-Karjala		23		4		105		2

		Etelä-Savo		21		4		135		3

		Pohjois-Savo		27		5		189		4

		Pohjois-Karjala		22		4		124		2

		Keski-Suomi		36		6		226		4

		Etelä-Pohjanmaa		33		6		174		3

		Pohjanmaa		11		2		177		4

		Keski-Pohjanmaa		12		2		61		1

		Pohjois-Pohjanmaa		30		5		292		6

		Kainuu		12		2		56		1

		Lappi		30		5		165		3

		TALOUDELLINEN TAVOITE

		Voimakkaasti kasvuhakuinen		107		19		347		7

		Kasvaa mahdollisuuksien mukaan / maltillinen kasvu		225		40		1722		34

		Pyrkii säilyttämään asemansa / hidas kasvu		198		35		1632		32

		Ei kasvutavoitetta		26		5		1153		23

		Toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana		3		1		197		4

		Yhteensä		561		100		5051		100





Taustat

				Henkilöstömäärä		Vastaajia		%										2017		2018		2019		2020

				1 henki		149		17								Henkilöstömäärä

				2–9 henkeä		357		40								1 henki		144		592		109		169

				10–49 henkeä		180		20								2-4 henkeä		224		313		130		194

				50-500 henkeä		112		12								5-9 henkeä		127		104		75		122

				Yli 500 henkeä		101		11								10–49 henkeä		81		68		60		185

				Toimiala												50-250 henkeä		17		7		6		93

				Teollisuus, energia, vesihuolto, kuljetus ja logistiikka		197		22								Toimiala

				Rakennus- ja kiinteistöala		136		15								Teollisuus, energia, vesihuolto		50		53		30		93

				Liike-elämän palvelut, finanssipalvelut		113		13								Rakennus- ja kiinteistöala		64		141		53		93

				Kauppa, maahantuonti		103		11								Liike-elämän palvelut		87		219		68		85

				ICT-ala		95		11								Kauppa, maahantuonti		67		78		51		90

				Majoitus-, ravitsemus-, viihde- ja kulttuuripalvelut		62		7								ICT-ala		48		85		35		71

				Terveys- ja sosiaalipalvelut		57		6								Majoitus-, ravitsemus-, viihde- ja kulttuuripalvelut		48		81		23		41

				Julkinen hallinto ja järjestöt		51		6								Terveys- ja sosiaalipalvelut		51		72		25		34

				Muut palvelut		65		7								Muu toimiala		148		308		83		127

				Muu toimiala		20		2

				Yhteensä		899		100

				Maakunta		Vastaajia

				Uusimaa		370

				Varsinais-Suomi		55

				Satakunta		27

				Kanta-Häme		25

				Pirkanmaa		91

				Päijät-Häme		24

				Kymenlaakso		25

				Etelä-Karjala		24

				Etelä-Savo		19

				Pohjois-Savo		27

				Pohjois-Karjala		28

				Keski-Suomi		35

				Etelä-Pohjanmaa		39

				Pohjanmaa		20

				Keski-Pohjanmaa		17

				Pohjois-Pohjanmaa		48

				Kainuu		6

				Lappi		17

				Yhteensä		897

																		Tuote- ja palvelukehitys		Digitaalisuus on ollut toimintakulttuurin ja kaiken tekemisen lähtökohta yrityksen perustamisesta lähtien (n=102)		Digitaalisuuden hyödyntäminen on järjestelmällistä ja haluamme olla edelläkävijä alalla (n=161)		Hyödynnämme digitaalisuutta samassa määrin kuin kilpailijammekin samalla toimialalla (n=368)		Hyödynnämme digitaalisuutta vain vähän tai emme lainkaan (n=110)

																		Hidastunut		20%		19%		25%		26%

																		Ennallaan		56%		41%		54%		55%

																		Nopeutunut		21%		35%		13%		6%

																		En osaa sanoa		4%		6%		8%		13%







1 henki	

2017	2018	2019	2020	144	592	109	169	2-4 henkeä	

2017	2018	2019	2020	224	313	130	194	5-9 henkeä	

2017	2018	2019	2020	127	104	75	122	10–49 henkeä	

2017	2018	2019	2020	81	68	60	185	50-250 henkeä	

2017	2018	2019	2020	17	7	6	93	







Teollisuus, energia, vesihuolto	

2017	2018	2019	2020	50	53	30	93	Rakennus- ja kiinteistöala	

2017	2018	2019	2020	64	141	53	93	Liike-elämän palvelut	

2017	2018	2019	2020	87	219	68	85	Kauppa, maahantuonti	

2017	2018	2019	2020	67	78	51	90	ICT-ala	

2017	2018	2019	2020	48	85	35	71	Majoitus-, ravitsemus-, viihde- ja kulttuuripalvelut	

2017	2018	2019	2020	48	81	23	41	Terveys- ja sosiaalipalvelut	

2017	2018	2019	2020	51	72	25	34	Muu toimiala	

2017	2018	2019	2020	148	308	83	127	







1 henki	

2017	2018	2019	2020	144	592	109	169	2-4 henkeä	

2017	2018	2019	2020	224	313	130	194	5-9 henkeä	

2017	2018	2019	2020	127	104	75	122	10–49 henkeä	

2017	2018	2019	2020	81	68	60	185	50-250 henkeä	

2017	2018	2019	2020	17	7	6	93	









Kontaktit

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27

				Kasvokkain tapaamisia		yli 5 000 kuukaudessa		500-5 000 kuukaudessa		101-500 kuukaudessa		51-100 kuukaudessa		10-50 kuukaudessa		Alle 10 kuukaudessa		Yhteydenottoja puhelimitse tai sähköpostitse		yli 5 000 kuukaudessa		500-5 000 kuukaudessa		101-500 kuukaudessa		51-100 kuukaudessa		10-50 kuukaudessa		Alle 10 kuukaudessa		Verkkosivuilla käyntejä tai yhteydenottoja sosiaalisen median kautta		yli 5 000 kuukaudessa		500-5 000 kuukaudessa		101-500 kuukaudessa		51-100 kuukaudessa		10-50 kuukaudessa		Alle 10 kuukaudessa		Kuinka monta laskua yrityksesi lähettää		yli 5 000 kuukaudessa		500-5 000 kuukaudessa		101-500 kuukaudessa		51-100 kuukaudessa		10-50 kuukaudessa		Alle 10 kuukaudessa

		KAIKKI (n=552)				3		10		12		10		31		34				0		6		22		19		40		13				4		12		13		15		31		25				0		3		14		12		35		35

		Yrityksen henkilöstömäärä

		Yksinyrittäjä (n=123)						2		2		14		33		48						2		7		12		53		26				1		7		14		8		34		37						1				3		25		71

		2-4 henkeä (n=195)				1		10		14		8		35		32						3		18		22		44		14				5		8		11		17		31		28						1		8		10		44		37

		5-9 henkeä (n=122)				2		16		20		9		28		25						8		30		26		30		6				4		17		16		17		29		17						2		22		17		38		21

		10 henkeä tai enemmän (n=111)				11		10		13		11		24		32				1		15		35		16		27		5				5		17		13		19		31		16				1		8		33		20		28		10

		Toimiala 

		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)				8		36		21		5		20		10						5		23		18		40		13				9		17		25		11		32		6								8		7		41		44

		Kauppa (n=77)				5		21		25		9		19		21						7		32		25		32		5				10		20		14		18		23		15						4		19		16		20		41

		Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)				5		9		16		16		33		22						9		24		15		40		12				3		14		13		15		32		23						4		18		10		32		36

		Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)								1		15		48		36						3		19		14		48		16						3		9		15		38		36						2		14		18		43		23

		Teollisuus ja logistiikka (n=69)						1		14		6		36		42						7		15		29		38		11				3		8		8		18		30		32				1		3		15		12		37		32

		ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)						2		3		5		26		65				1		6		18		19		38		17				1		10		13		13		31		31						2		10		10		40		38

		Yrityksen taloudellinen tavoite 

		Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)						9		10		10		38		34						6		23		14		48		9				10		13		21		14		23		20						1		10		12		39		37

		Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)				2		9		16		9		30		34				0		9		24		20		35		12				5		14		13		19		31		20				0		4		18		14		31		33

		Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)				7		13		13		14		26		26						7		20		22		41		10						13		13		9		35		29						4		13		14		38		31

		Aseman säilyttäminen (n=139)				4		10		9		8		31		39						2		17		20		41		20				1		5		8		15		35		36						1		12		8		38		41

				Kasvokkain tapaamisia		Puheluja tai sähköposteja		Verkkosivukäyntejä tai some-yhteydenottoja		Lähetettyjä laskuja

		KAIKKI		480		250		610		140

		Yrityksen henkilöstömäärä

		Yksinyrittäjä		90		100		290		30

		2-4 henkeä		350		140		620		70

		5-9 henkeä		560		300		710		130

		10 henkeä tai enemmän		1060		540		820		380

		Toimiala

		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut		1480		210		1160		40

		Kauppa		930		270		1220		170

		Terveydenhoito, muut palvelut		630		290		600		160

		Rakennus- ja kiinteistöala		30		160		110		120

		Teollisuus ja logistiikka		90		230		480		230

		ICT-alat ja liike-elämän palvelut		60		290		370		90

		Yrityksen taloudellinen tavoite

		Voimakas kasvu yli 30% vuodessa		240		220		1080		80

		Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa		420		330		700		190

		Hidas kasvu alle 10% vuodessa		870		250		360		140

		Aseman säilyttäminen		530		130		230		90

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27

				Kasvokkain tapaamisia		yli 5 000 kuukaudessa		500-5 000 kuukaudessa		101-500 kuukaudessa		51-100 kuukaudessa		10-50 kuukaudessa		Alle 10 kuukaudessa		Yhteydenottoja puhelimitse tai sähköpostitse		yli 5 000 kuukaudessa		500-5 000 kuukaudessa		101-500 kuukaudessa		51-100 kuukaudessa		10-50 kuukaudessa		Alle 10 kuukaudessa		Verkkosivuilla käyntejä tai yhteydenottoja sosiaalisen median kautta		yli 5 000 kuukaudessa		500-5 000 kuukaudessa		101-500 kuukaudessa		51-100 kuukaudessa		10-50 kuukaudessa		Alle 10 kuukaudessa		Kuinka monta laskua yrityksesi lähettää		yli 5 000 kuukaudessa		500-5 000 kuukaudessa		101-500 kuukaudessa		51-100 kuukaudessa		10-50 kuukaudessa		Alle 10 kuukaudessa

		KAIKKI (n=552)				3		10		12		10		31		34				0		6		22		19		40		13				4		12		13		15		31		25				0		3		14		12		35		35

		Yrityksen henkilöstömäärä

		Yksinyrittäjä (n=123)						2		2		14		33		48						2		7		12		53		26				1		7		14		8		34		37						1				3		25		71

		2-4 henkeä (n=195)				1		10		14		8		35		32						3		18		22		44		14				5		8		11		17		31		28						1		8		10		44		37

		5-9 henkeä (n=122)				2		16		20		9		28		25						8		30		26		30		6				4		17		16		17		29		17						2		22		17		38		21

		10 henkeä tai enemmän (n=111)				11		10		13		11		24		32				1		15		35		16		27		5				5		17		13		19		31		16				1		8		33		20		28		10

		Toimiala 

		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)				8		36		21		5		20		10						5		23		18		40		13				9		17		25		11		32		6								8		7		41		44

		Kauppa (n=77)				5		21		25		9		19		21						7		32		25		32		5				10		20		14		18		23		15						4		19		16		20		41

		Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)				5		9		16		16		33		22						9		24		15		40		12				3		14		13		15		32		23						4		18		10		32		36

		Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)								1		15		48		36						3		19		14		48		16						3		9		15		38		36						2		14		18		43		23

		Teollisuus ja logistiikka (n=69)						1		14		6		36		42						7		15		29		38		11				3		8		8		18		30		32				1		3		15		12		37		32

		ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)						2		3		5		26		65				1		6		18		19		38		17				1		10		13		13		31		31						2		10		10		40		38

		Yrityksen taloudellinen tavoite 

		Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)						9		10		10		38		34						6		23		14		48		9				10		13		21		14		23		20						1		10		12		39		37

		Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)				2		9		16		9		30		34				0		9		24		20		35		12				5		14		13		19		31		20				0		4		18		14		31		33

		Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)				7		13		13		14		26		26						7		20		22		41		10						13		13		9		35		29						4		13		14		38		31

		Aseman säilyttäminen (n=139)				4		10		9		8		31		39						2		17		20		41		20				1		5		8		15		35		36						1		12		8		38		41

				Kasvokkain tapaamisia		Yli 500 kuukaudessa		51-500 kuukaudessa		0-50 kuukaudessa								Yhteydenottoja puhelimitse tai sähköpostitse		Yli 500 kuukaudessa		51-500 kuukaudessa		0-50 kuukaudessa								Verkkosivuilla käyntejä tai yhteydenottoja sosiaalisen median kautta		Yli 500 kuukaudessa		51-500 kuukaudessa		0-50 kuukaudessa								Kuinka monta laskua yrityksesi lähettää		Yli 500 kuukaudessa		51-500 kuukaudessa		0-50 kuukaudessa

		KAIKKI (n=552)				13		22		65										6		41		53										16		28		56										3		26		70

		Yrityksen henkilöstömäärä

		Yksinyrittäjä (n=123)				2		16		81										2		19		79										8		22		71										1		3		96

		2-4 henkeä (n=195)				11		22		67										3		40		58										13		28		59										1		18		81

		5-9 henkeä (n=122)				18		29		53										8		56		36										21		33		46										2		39		59

		10 henkeä tai enemmän (n=111)				21		24		56										16		51		32										22		32		47										9		53		38

		Toimiala 

		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)				44		26		30										5		41		53										26		36		38												15		85

		Kauppa (n=77)				26		34		40										7		57		37										30		32		38										4		35		61

		Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)				14		32		55										9		39		52										17		28		55										4		28		68

		Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)				0		16		84										3		33		64										3		24		74										2		32		66

		Teollisuus ja logistiikka (n=69)				1		20		78										7		44		49										11		26		62										4		27		69

		ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)				2		8		91										7		37		55										11		26		62										2		20		78

		Yrityksen taloudellinen tavoite 

		Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)				9		20		72										6		37		57										23		35		43										1		22		76

		Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)				11		25		64										9		44		47										19		32		51										4		32		64

		Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)				20		27		52										7		42		51										13		22		64										4		27		69

		Aseman säilyttäminen (n=139)				14		17		70										2		37		61										6		23		71										1		20		79

		x		x		y		pallo

		Kasvokkain tapaamisia		5500		20		3

		Yhteydenottoja puhelimitse tai sähköpostitse		5500		30		0

		Verkkosivuilla käyntejä tai yhteydenottoja sosiaalisen median kautta		5500		40		4

		Kuinka monta laskua yrityksesi lähettää		5500		10		0

				2750		20		10

				2750		30		6

				2750		40		12

				2750		10		3

				300		20		12

				300		30		22

				300		40		13

				300		10		14

				75		20		10

				75		30		19

				75		40		15

				75		10		12

				35		20		31

				35		30		40

				35		40		31

				35		10		35

				5		20		34

				5		30		13

				5		40		25

				5		10		35



yli 5 000 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	3	1	2	11	8	5	5	2	7	4	500-5 000 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	10	2	10	16	10	36	21	9	1	2	9	9	13	10	101-500 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyritt	äjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	12	2	14	20	13	21	25	16	1	14	3	10	16	13	9	51-100 kuukaud	essa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	10	14	8	9	11	5	9	16	15	6	5	10	9	14	8	10-50 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	31	33	35	28	24	20	19	33	48	36	26	38	30	26	31	Alle 10 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	34	48	32	25	32	10	21	22	36	42	65	34	34	26	39	



Yli 500 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	6	2	3	8	16	5	7	9	3	7	7	6	9	7	2	51-500 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	41	19	40	56	51	41	57	39	33	44	37	37	44	42	37	0-50 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	53	79	58	36	32	53	37	52	64	49	55	57	47	51	61	





Yli 500 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	16	8	13	21	22	26	30	17	3	11	11	23	19	13	6	51-500 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	28	22	28	33	32	36	32	28	24	26	26	35	32	22	23	0-50 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	56	71	59	46	47	38	38	55	74	62	62	43	51	64	71	





Yli 500 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	3	1	1	2	9	4	4	2	4	2	1	4	4	1	51-500 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	26	3	18	39	53	15	35	28	32	27	20	22	32	27	20	0-50 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	70	96	81	59	38	85	61	68	66	69	78	76	64	69	79	







5500	5500	5500	5500	2750	2750	2750	2750	300	300	300	300	75	75	75	75	35	35	35	35	5	5	5	5	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	10	20	30	40	10	3	0	4	0	10	6	12	3	12	22	13	14	10	19	15	12	31	40	31	35	34	13	25	35	



yli 5 000 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	0	1	1	0	500-5 000 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	6	2	3	8	15	5	7	9	3	7	6	6	9	7	2	101-500 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän 	(n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	22	7	18	30	35	23	32	24	19	15	18	23	24	20	17	51-100 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja 	logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	19	12	22	26	16	18	25	15	14	29	19	14	20	22	20	10-50 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	40	53	44	30	27	40	32	40	48	38	38	48	35	41	41	Alle 10 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	13	26	14	6	5	13	5	12	16	11	17	9	12	10	20	



yli 5 000 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	4	1	5	4	5	9	10	3	3	1	10	5	1	500-5 000 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	12	7	8	17	17	17	20	14	3	8	10	13	14	13	5	101-500 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	13	14	11	16	13	25	14	13	9	8	13	21	13	13	8	51-100 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	15	8	17	17	19	11	18	15	15	18	13	14	19	9	15	10-50 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	31	34	31	29	31	32	23	32	38	30	31	23	31	35	35	Alle 10 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	25	37	28	17	16	6	15	23	36	32	31	20	20	29	36	



yli 5 000 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	0	1	1	0	500-5 000 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	3	1	1	2	8	4	4	2	3	2	1	4	4	1	101-500 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	14	8	22	33	8	19	18	14	15	10	10	18	13	12	51-100 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-	elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	12	3	10	17	20	7	16	10	18	12	10	12	14	14	8	10-50 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Ase	man säilyttäminen (n=139)	35	25	44	38	28	41	20	32	43	37	40	39	31	38	38	Alle 10 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	35	71	37	21	10	44	41	36	23	32	38	37	33	31	41	





KAIKKI	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä	2-4 henkeä	5-9 henkeä	10 henkeä tai enemmän	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut	Kauppa	Terveydenhoito, muut palvelut	Rakennus- ja kiinteistöala	Teollisuus ja logistiikka	ICT-alat ja liike-elämän palvelut	Yrityksen taloudellinen tavoite	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa	Hidas kasvu alle 10% vuodessa	Aseman säilyttäminen	480	90	350	560	1060	1480	930	630	30	90	60	240	420	870	530	



KAIKKI	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä	2-4 henkeä	5-9 henkeä	10 henkeä tai enemmän	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut	Kauppa	Terveydenhoito, muut palvelut	Rakennus- ja kiinteistöala	Teollisuus ja logistiikka	ICT-alat ja liike-elämän palvelut	Yrityksen taloudellinen tavoite	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa	Hidas kasvu alle 10% vuodessa	Aseman säilyttäminen	250	100	140	300	540	210	270	290	160	230	290	220	330	250	130	



610	290	620	710	820	1160	1220	600	110	480	370	1080	700	360	230	



140	30	70	130	380	40	170	160	120	230	90	80	190	140	90	

Yli 500 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	13	2	11	18	21	44	26	14	0	1	2	9	11	20	14	51-500 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	22	16	22	29	24	26	34	32	16	20	8	20	25	27	17	0-50 kuukaudessa	

KAIKKI (n=552)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=123)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=122)	10 henkeä tai enemmän (n=111)	Toimiala 	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=61)	Kauppa (n=77)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)	Teollisuus ja logistiikka (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=109)	Yrityksen taloudellinen tavoite 	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=105)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=84)	Aseman säilyttäminen (n=139)	65	81	67	53	56	30	40	55	84	78	91	72	64	52	70	







Netti

						KAIKKI		Yrityksen henkilöstömäärä								toimiala7														Onko yritykselläsi kuluttaja-asiakkaita?				Pk-yritykset digitaalisuuden hyödyntäjinä (4 tyyppiä)

						KAIKKI		Yksinyrittäjä		2-4 henkeä		5-9 henkeä		10 henkeä tai enemmän		Teollisuus ja logistiikka		Rakennus- ja kiinteistöala		Kauppa		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut		ICT-alat ja liike-elämän palvelut		Terveydenhoito, muut palvelut		Muu ala		Kyllä		Ei, ainoastaan yritys- tai organisaatioasiakkaita		Paljon digitalisoineet pk-yritykset		Kohtalaisesti digitalisoineet		Vähän digitalisoineet		Hyvin vähän digitalisoineet pk-yritykset

		Kuinka nopea internet-yhteys yritykselläsi on toimitiloissaan?		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		451		95		153		105		97		62		78		64		40		102		101		4		260		189		135		120		79		117

				Yli 100 Mbit		44		38		47		42		47		39		42		36		59		58		34		25		39		51		56		42		44		35

				Noin 50 Mbit		34		34		31		42		28		34		39		40		19		32		31		50		35		32		30		36		41		32

				Noin 10 Mbit		19		24		19		15		21		25		14		22		15		8		31		25		22		16		13		21		14		26

				1–2 Mbit		3		3		4		1		5		2		4		1		6		2		4				5		1		1		2		1		7

		Kuinka usein internet-yhteys on häiritsevän hidas yrityksesi toimitiloissa?		Ei koskaan		25		30		26		21		21		18		23		21		25		33		25		50		25		25		30		22		26		23				5

				Harvemmin		45		36		44		47		57		55		45		51		48		41		40		25		46		45		46		53		39		43				4

				Kuukausittain		8		5		11		7		9		9		9		12		5		3		12				8		9		6		7		11		10				3

				Viikoittain		13		22		11		11		9		11		11		12		13		15		14				13		13		10		12		17		13				2

				Päivittäin		9		7		8		14		6		6		12		4		9		8		10		25		9		8		9		7		8		10				1

						KAIKKI (n=544)				Yli 100 Mbit (n=198)		Noin 50 Mbit (n=149)		Noin 10 Mbit tai hitaampi (n=97)		1–2 Mbit (n=12)

						KAIKKI				Yli 100 Mbit		Noin 50 Mbit		Noin 10 Mbit		1–2 Mbit

		Kuinka usein internet-yhteys on häiritsevän hidas yrityksesi toimitiloissa?		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		544				198		149		85		12

				Päivittäin		9				5		7		17		42		1				20.0927835052

				Viikoittain		13				11		13		18		9		2				16.8865979381

				Kuukausittain		8				5		8		15		9		3				14.2577319588

				Harvemmin		45				49		47		37		16		4				34.4020618557

				Ei koskaan		25				30		23		13		24		5				14.3608247423

						KAIKKI		Kuinka nopea internet-yhteys yritykselläsi on toimitiloissaan?

						KAIKKI		Yli 100 Mbit		Noin 50 Mbit		Noin 10 Mbit		1–2 Mbit																														Alueelle ei saatavissa nopeampaa kiinteää tai 5G-yhteyttä		47

		Miksi ei ole päivittänyt hidasta nettiyhteyttä		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		160		39		43		41		7																														Muut syyt tai ei kertonut syytä		53

				Alueelle ei ole saatavilla nopeampaa kiinteää yhteyttä		31		18		15		29

				Pärjäämme riittävän hyvin nykyisellä		24		24		40		35		54

				Tiedän, että 5G olisi nopea, mutta alueelle ei ole saatavilla 5G:ta		22		5		14		12

				En tunne tarkkaan mitä hyötyjä 5G-verkko voisi tuoda		11		15		9		8

				Odotamme, että saisimme kuituyhteyden		9		28		23		23		46

				Ei mikään edellä mainituista tekijöistä		21		22		23		19

						KAIKKI (n=558)		Yritystyyppi		Yksinyrittäjä (n=125)		Työnantajayritys (n=433)		Toimiala		Rakennus- ja kiinteistöala (n=93)		Teollisuus ja logistiikka (n=72)		ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=110)		Terveys- ja hyvinvointipalvelut, muut palvelut (n=140)		Kauppa (n=77)		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=62)

				Liikkuu tai matkustaa paljon työssään		45				44		45				71		49		45		39		35		24

				Hoitaa osan töistään kiinteän työpisteen ulkopuolella esimerkiksi tietokoneella tai tabletilla		84				85		84				83		73		92		80		90		89

						KAIKKI

		Mitä nettiyhteyttä yleensä käytät, kun teet töitä muualla kuin kiinteän työpisteen ääressä?				218

				Jaan yhteyden matkapuhelimen kautta		74

				Minulla on käytössä erillinen akkukäyttöinen mobiilireititin		11

				Koneen oma SIM-kortti		7

				Hyödynnän esimerkiksi kahvilan tai muun julkisen tilan avointa wifi-verkkoa		4

				Jokin muu tapa		4

						KAIKKI		Yksinyrittäjä		Työnantajayritys

		Oletteko harkinneet 5G-puhelimien ottamista mukaan yrityksen valikoimaan, josta henkilöstö valitsee työsuhdepuhelimet?		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		559		125		433

				Kyllä olemme jo hankkineet 5G-puhelimia		10		12		10

				Kyllä harkitsemme siirtymistä 5G-puhelimiin		15		9		17

				Emme ole		74		79		73

		Kuinka paljon oman arviosi mukaan edullisin 5G-puhelin maksaa tällä hetkellä?		200-500 euroa		47		43		48

				600-800 euroa		45		49		43

				Noin 1000 euroa		8		8		8

						KAIKKI (n=559)		Yrityksen henkilöstömäärä		Yksinyrittäjä (n=125)		2-4 henkeä (n=195)		5-9 henkeä (n=125)		10 henkeä tai enemmän (n=113)		Liikutko tai matkustatko paljon työssäsi?		Kyllä (n=250)		En (n=306)		Hoidatko osan töistäsi kiinteän työpisteen ulkopuolella esim. tietokoneella tai tabletilla?		Kyllä (n=476)		En (n=80)

						KAIKKI				Yksinyrittäjä		2-4 henkeä		5-9 henkeä		10 henkeä tai enemmän				Kyllä		En				Kyllä		En

		Oletteko harkinneet 5G-puhelimien ottamista mukaan yrityksen valikoimaan, josta henkilöstö valitsee työsuhdepuhelimet?		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		559				125		195		125		113				250		306				476		80

				Kyllä olemme jo hankkineet 5G-puhelimia		10				12		8		8		15				13		8				12		4

				Kyllä harkitsemme siirtymistä 5G-puhelimiin		15				9		15		18		19				21		11				16		9

				Emme ole		74				79		77		73		66				67		81				72		88





Yli 100 Mbit	Noin 50 Mbit	Noin 10 Mbit	1–2 Mbit	44	34	19	3	



Kyllä olemme jo hankkineet 5G-puhelimia	

KAIKKI (n=559)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=125)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=125)	10 henkeä tai enemmän (n=113)	Liikutko tai matkustatko paljon työssäsi?	Kyllä (n=250)	En (n=306)	Hoidatko osan töistäsi kiinteän työpisteen ulkopuolella esim. tietokoneella tai tabletilla?	Kyllä (n=476)	En (n=80)	10	12	8	8	15	13	8	12	4	Kyllä harkitsemme siirtymistä 5G-puhelimiin	

KAIKKI (n=559)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=125)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=125)	10 henkeä tai enemmän (n=113)	Liikutko tai matkustatko paljon työssäsi?	Kyllä (n=250)	En (n=306)	Hoidatko osan töistäsi kiinteän työpisteen ulkopuolella esim. tietokoneella tai tabletilla?	Kyllä (n=476)	En (n=80)	15	9	15	18	19	21	11	16	9	Emme ole	

KAIKKI (n=559)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=125)	2-4 henkeä (n=195)	5-9 henkeä (n=125)	10 henkeä tai enemmän (n=113)	Liikutko tai matkustatko paljon työssäsi?	Kyllä (n=250)	En (n=306)	Hoidatko osan töistäsi kiinteän työpisteen ulkopuolella esim. tietokoneella tai tabletilla?	Kyllä (n=476)	En (n=80)	74	79	77	73	66	67	81	72	88	







KAIKKI	Teollisuus ja logistiikka	Rakennus- ja kiinteistöala	Kauppa	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut	ICT-alat ja liike-elämän palvelut	Terveydenhoito, muut palvelut	44	39	42	36	59	58	34	

KAIKKI	Teollisuus ja logistiikka	Rakennus- ja kiinteistöala	Kauppa	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut	ICT-alat ja liike-elämän palvelut	Terveydenhoito, muut palvelut	34	34	39	40	19	32	31	

KAIKKI	Teollisuus ja logistiikka	Rakennus- ja kiinteistöala	Kauppa	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut	ICT-alat ja liike-elämän palvelut	Terveydenhoito, muut palvelut	19	25	14	22	15	8	31	

KAIKKI	Teollisuus ja logistiikka	Rakennus- ja kiinteistöala	Kauppa	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut	ICT-alat ja liike-elämän palvelut	Terveydenhoito, muut palvelut	3	2	4	1	6	2	4	







Alueelle ei saatavissa nopeampaa kiinteää tai 5G-yhteyttä	Muut syyt tai ei kertonut syytä	47	53	







Ei koskaan	Harvemmin	Kuukausittain	Viikoittain	Päivittäin	25	45	8	13	9	



Päivittäin	

KAIKKI (n=544)	Yli 100 Mbit (n=198)	Noin 50 Mbit (n=149)	Noin 10 Mbit tai hitaampi (n=97)	9	5	7	17	Viikoittain	

KAIKKI (n=544)	Yli 100 Mbit (n=198)	Noin 50 Mbit (n=149)	Noin 10 Mbit tai hitaampi (n=97)	13	11	13	18	Kuukausittain	

KAIKKI (n=544)	Yli 100 Mbit (n=198)	Noin 50 Mbit (n=149)	Noin 10 Mbit tai hitaampi (n=97)	8	5	8	15	Harvemmin	

KAIKKI (n=544)	Yli 100 Mbit (n=198)	Noin 50 Mbit (n=149)	Noin 10 Mbit tai hitaampi (n=97)	45	49	47	37	Ei koskaan	

KAIKKI (n=544)	Yli 100 Mbit (n=198)	Noin 50 Mbit (n=149)	Noin 10 Mbit tai hitaampi (n=97)	25	30	23	13	







Alueelle ei ole saatavilla nopeampaa kiinteää yhteyttä	Pärjäämme riittävän hyvin nykyisellä	Tiedän, että 5G olisi nopea, mutta alueelle ei ole saatavilla 5G:ta	En tunne tarkkaan mitä hyötyjä 5G-verkko voisi tuoda	Odotamme, että saisimme kuituyhteyden	Ei mikään edellä mainituista tekijöistä	31	24	22	11	9	21	



Liikkuu tai matkustaa paljon työssään	

KAIKKI (n=558)	Yritystyyppi	Yksinyrittäjä (n=125)	Työnantajayritys (n=433)	Toimiala	Rakennus- ja kiinteistöala (n=93)	Teollisuus ja logistiikka (n=72)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=110)	Terveys- ja hyvinvointipalvelut, muut palvelut (n=140)	Kauppa (n=77)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=62)	45	44	45	71	49	45	39	35	24	



Hoitaa osan töistään kiinteän työpisteen ulkopuolella esimerkiksi tietokoneella tai tabletilla	

KAIKKI (n=558)	Yritystyyppi	Yksinyrittäjä (n=125)	Työnantajayritys (n=433)	Toimiala	Rakennus- ja kiinteistöala (n=93)	Teollisuus ja logistiikka (n=72)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=110)	Terveys- ja hyvinvointipalvelut, muut palvelut (n=140)	Kauppa (n=77)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=62)	84	85	84	83	73	92	80	90	89	



Jaan yhteyden matkapuhelimen kautta	Minulla on käytössä erillinen akkukäyttöinen mobiilireititin	Koneen oma SIM-kortti	Hyödynnän esimerkiksi kahvilan tai muun julkisen tilan avointa wifi-verkkoa	Jokin muu tapa	74	11	7	4	4	





Kyllä olemme jo hankkineet 5G-puhelimia	Kyllä harkitsemme siirtymistä 5G-puhelimiin	Emme ole	10	15	74	





200-500 euroa	600-800 euroa	Noin 1000 euroa	47	45	8	





Väitteet

				Kuvaa erittäin hyvin		Kuvaa hyvin		Kuvaa kohtalaisesti		Kuvaa huonosti		Ei kuvaa lainkaan		Total

		Digitalisoinnilla on ollut myönteinen vaikutus yrityksemme liiketoiminnalle		17		31		31		12		8		515		1

		Hyödyntämällä digitaalisuutta esimerkiksi palveluissa, verkkokaupassa tai etätyössä yrityksemme voi joustavasti sopeutua koronapandemian kaltaisiin äkillisiin muutoksiin		20		27		25		15		13		526		2

		Yrityksemme kehittää uusia liiketoimintamalleja digitalisoinnin avulla		14		17		31		22		16		527		3

		Digitalisoinnista ei ole hyötyä yrityksemme liiketoiminnassa		3		7		15		25		50		517		4



Kuvaa erittäin hyvin	

Digitalisoinnilla on ollut myönteinen vaikutus yrityksemme liiketoiminnalle	Hyödyntämällä digitaalisuutta esimerkiksi palveluissa, verkkokaupassa tai etätyössä yrityksemme voi joustavasti sopeutua koronapandemian kaltaisiin äkillisiin muutoksiin	Yrityksemme kehittää uusia liiketoimintamalleja digitalisoinnin avulla	Digitalisoinnista ei ole hyötyä yrityksemme liiketoiminnassa	17	20	14	3	Kuvaa hyvin	

Digitalisoinnilla on ollut myönteinen vaikutus yrityksemme liiketoiminnalle	Hyödyntämällä digitaalisuutta esimerkiksi palveluissa, verkkokaupassa tai etätyössä yrityksemme voi joustavasti sopeutua koronapandemian kaltaisiin äkillisiin muutoksiin	Yrityksemme kehittää uusia liiketoimintamalleja digitalisoinnin avulla	Digitalisoinnista ei ole hyötyä yrityksemme liiketoiminnassa	31	27	17	7	Kuvaa kohtalaisesti	

Digitalisoinnilla on ollut myönteinen vaikutus yrityksemme liiketoiminnalle	Hyödyntämällä digitaalisuutta esimerkiksi palveluissa, verkkokaupassa tai etätyössä yrityksemme voi joustavasti sopeutua koronapandemian kaltaisiin äkillisiin muutoksiin	Yrityksemme kehittää uusia liiketoimintamalleja digitalisoinnin avulla	Digitalisoinnista ei ole hyötyä yrityksemme liiketoiminnassa	31	25	31	15	Kuvaa huonosti	

Digitalisoinnilla on ollut myönteinen vaikutus yrityksemme liiketoiminnalle	Hyödyntämällä digitaalisuutta esimerkiksi palveluissa, verkkokaupassa tai etätyössä yrityksemme voi joustavasti sopeutua koronapandemian kaltaisiin äkillisiin muutoksiin	Yrityksemme kehittää uusia liiketoimintamalleja digitalisoinnin avulla	Digitalisoinnista ei ole hyötyä yrityksemme liiketoiminnassa	12	15	22	25	Ei kuvaa lainkaan	

Digitalisoinnilla on ollut myönteinen vaikutus yrityksemme liiketoiminnalle	Hyödyntämällä digitaalisuutta esimerkiksi palveluissa, verkkokaupassa tai etätyössä yrityksemme voi joustavasti sopeutua koronapandemian kaltaisiin äkillisiin muutoksiin	Yrityksemme kehittää uusia liiketoimintamalleja digitalisoinnin avulla	Digitalisoinnista ei ole hyötyä yrityksemme liiketoiminnassa	8	13	16	50	







Tavoitteet

				Kriittisen tärkeää		Tärkeää		Melko tärkeää		Ei kovinkaan tärkeää		Ei merkitystä		Total

		Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot		18		36		25		9		11		540		4

		Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)		13		31		22		18		16		544		1

		Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä		13		27		22		16		22		543		2

		Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla		5		13		15		27		40		532		3



Kriittisen tärkeää	

Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot	Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)	Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä	Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla	18	13	13	5	Tärkeää	

Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot	Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)	Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä	Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla	36	31	27	13	Melko tärkeää	

Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot	Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)	Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä	Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla	25	22	22	15	Ei kovinkaan tärkeää	

Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot	Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)	Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä	Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla	9	18	16	27	Ei merkitystä	

Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot	Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja 	maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)	Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä	Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla	11	16	22	40	







Tulokset

				Erittäin paljon		Paljon		Kohtalaisesti		Vain vähän		Emme lainkaan		Liian aikaista arvioida		Total

		Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme		12		24		31		18		9		6		451		27		36

		Tehostaneet omia prosessejamme		11		25		30		17		10		7		468		27		36

		Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista		12		24		31		17		11		4		464		28		36

		Parantaneet asiakaskokemusta		10		22		36		16		10		7		461		26		32

		Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista		10		19		28		25		11		7		471		36		29

		Lisänneet työn tuottavuutta		8		18		31		21		14		8		470		35		26

		Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä		6		17		36		20		12		9		432		32		23

		Laajentaneet asiakaskuntaamme		8		15		32		23		14		8		468		37		23

		Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja		9		14		30		19		23		5		440		42		23

		Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita		8		14		30		25		15		7		474		40		22

		Vähentäneet kustannuksia		4		12		29		29		18		8		475		47		16



Erittäin paljon	

Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme	Tehostaneet omia prosessejamme	Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista	Parantaneet asiakaskokemusta	Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista	Lisänneet työn tuottavuutta	Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä	Laajentaneet asiakaskuntaamme	Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja	Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita	Vähentäneet kustannuksia	12	11	12	10	10	8	6	8	9	8	4	Paljon	

Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme	Tehostaneet omia prosesseja	mme	Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista	Parantaneet asiakaskokemusta	Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista	Lisänneet työn tuottavuutta	Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä	Laajentaneet asiakaskuntaamme	Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja	Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita	Vähentäneet kustannuksia	24	25	24	22	19	18	17	15	14	14	12	Kohtalaisesti	

Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme	Tehostaneet omia prosessejamme	Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista	Parantaneet asiakaskokemusta	Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista	Lisänneet työn tuottavuutta	Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä	Laajentaneet asiakaskuntaamme	Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja	Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita	Vähentäneet kustannuksia	31	30	31	36	28	31	36	32	30	30	29	Vain vähän	

Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme	Tehostaneet omia prosessejamme	Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista	Parantaneet asiakaskokemusta	Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista	Lisänneet työn tuottavuutta	Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä	Laajentaneet asiakaskuntaamme	Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja	Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita	Vähentäneet kustannuksia	18	17	17	16	25	21	20	23	19	25	29	Emme lainkaan	

Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme	Tehostaneet omia prosessejamme	Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista	Parantaneet asiakaskokemusta	Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista	Lisänneet työn tuottavuutta	Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä	Laajentaneet asiakaskuntaamme	Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja	Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita	Vähentäneet kustannuksia	9	10	11	10	11	14	12	14	23	15	18	Liian aikaista arvioida	

Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme	Tehostaneet omia prosessejamme	Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista	Parantaneet asiakaskokemusta	Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista	Lisänneet työn tuottavuutta	Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä	Laajentaneet asiakaskuntaamme	Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja	Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita	Vähentäneet kustannuksia	6	7	4	7	7	8	9	8	5	7	8	







Menestystekijät ja haasteet

				KAIKKI				hyödonnistmenest				Digitaalisuudella liiketoimintavaikutuksia saavuttaneet				menestyjät								Yritystyyppi				Työnantajayrityksen henkilöstömäärä								Onko yritykselläsi kuluttaja-asiakkaita?				Digitaalisuus yrityksessä

		Miksi menestynyt digi-investoinneissa		KAIKKI				Digiä paljon/kohtalaisesti hyödyntäneet, liiketoiminnallisia tuloksia saavuttaneet menestyjät		Muut		0		1		Menestyjät		Keskiverrot		Koronahäviäjät		Heikosti menestyvät		Yksinyrittäjä		Työnantajayritys		2-4 henkeä		5-9 henkeä		10-49 henkeä		50 henkeä tai enemmän		Kyllä		Ei, ainoastaan yritys- tai organisaatioasiakkaita		Digitaalisuuden edelläkävijät		Muut

				433				87		346		277		156		107		95		76		149		83		350		150		103		83		14		262		170		215		216

		Oman henkilöstön digiosaamisen taso		51				67		47		45		63		53		54		52		48		57		50		48		51		49		63		45		61		64		40

		Osaava digikumppani		40				40		40		43		35		37		39		42		43		30		43		42		42		45		44		39		42		39		42

		Ketterät kokeilut ja kokeiluista oppiminen		39				54		35		31		52		45		39		36		36		40		38		36		45		36		28		37		41		47		31

		Olemme olleet ajoissa liikkeellä		25				43		21		16		41		25		29		25		23		15		27		27		24		34		21		23		27		39		11

		Muiden yritysten esimerkeistä oppiminen		25				21		26		27		21		25		23		28		25		27		24		28		23		17		35		26		23		19		30

		Lisäkouluttautuminen		18				20		18		17		20		20		18		16		18		28		16		17		14		17		9		17		20		21		16

		Jokin muu menestystekijä		4				5		4		4		4		4		4		2		4		2		4		3		6		5		7		6		2		4		4

		Ei mikään		9				1		10		11		4		8		9		10		8		13		8		10		5		6		7		11		4		2		15

		Digi-investointien haasteet

				515				87		428		356		159		131		108		94		175		111		403		178		120		91		14		317		195		217		294

		Raha: Ei riittävästi taloudellisia resursseja		36				28		37		38		29		21		31		40		48		45		33		40		33		21		21		39		30		33		37

		Tarvemäärittely: Mitä yrityksemme kannattaa digitalisoida ja miten edetä		34				29		35		36		27		30		34		40		33		36		33		35		32		33		21		36		29		28		38

		Oikean ratkaisun valinta: Mikä järjestelmä on toimiva vielä 5 vuoden kuluttua		31				36		30		27		39		34		22		32		33		24		33		31		31		36		63		27		36		40		25

		Osaaminen: Yrityksen oma digiosaamisen taso ei ole riittävää		26				24		26		27		24		21		33		22		28		22		27		30		22		26		35		30		18		20		30

		Palveluntarjoajien kilpailuttaminen ja oikean kumppanin valinta		20				29		18		17		27		21		22		22		18		12		22		22		27		18		14		20		19		23		18

		Asiakkaat: Muutoksen hitaus asiakaskunnassa, asiakkaat eivät ole valmiita omaksumaan uusia järjestelmiä		20				26		19		19		24		26		22		13		19		17		21		15		24		29		30		18		24		24		18

		Henkilöstö: Henkilöstön valmius omaksua uusia toimintatapoja		17				17		17		17		18		18		19		15		17		5		21		10		27		32		37		20		13		22		14

		Tietoturvakysymykset		13				13		13		13		13		14		8		18		11		13		12		12		12		14		14		13		13		12		13

		Jokin muu haaste		5				8		5		4		8		5		7		4		4		2		6		8		4		6		7		6		3		6		4

		Ei mikään		12				7		13		14		7		14		13		13		9		19		10		8		11		11		7		10		14		6		16





Oman henkilöstön digiosaamisen taso	Osaava digikumppani	Ketterät kokeilut ja kokeiluista oppiminen	Olemme olleet ajoissa liikkeellä	Muiden yritysten esimerkeistä oppiminen	Lisäkouluttautuminen	Jokin muu menestystekijä	51	40	39	25	25	18	4	





Raha: Ei riittävästi taloudellisia resursseja	Tarvemäärittely: Mitä yrityksemme kannattaa digitalisoida ja miten edetä	Oikean ratkaisun valinta: Mikä järjestelmä on toimiva vielä 5 vuoden kuluttua	Osaaminen: Yrityksen oma digiosaamisen taso ei ole riittävää	Palveluntarjoajien kilpailuttaminen ja oikean kumppanin valinta	Asiakkaat: Muutoksen hitaus asiakaskunnassa, asiakkaat eivät ole valmiita omaksumaan uusia järjestelmiä	Henkilöstö: Henkilöstön valmius omaksua uusia toimintatapoja	Tietoturvakysymykset	Jokin muu haaste	36	34	31	26	20	20	17	13	5	





Hyödyntäminen

				Emme hyödynnä		Otimme käyttöön tänä vuonna		Olemme hyödyntäneet 1-2 vuotta		Olemme hyödyntäneet 3 vuotta tai kauemmin		Total																																										Emme hyödynnä		Otimme käyttöön tänä vuonna		Olemme hyödyntäneet 1-2 vuotta		Olemme hyödyntäneet 3 vuotta tai kauemmin		Total

		Sisäiset prosessit ja yhteistyö																																																		Verkkokauppa		68		8		8		16		541

		Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu ja/tai työajan seuranta		21		9		17		54		550				80		1																																		Sähköinen ajanvaraus		84		3		5		8		547

		Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet (kuten WhatsApp, Slack)		28		8		22		42		549				72		2																																		Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi		42		11		17		31		530

		Pilvitallennuspalvelut (kuten Microsoft Sharepoint tai Google Drive)		31		7		18		43		544				68		3																																		Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		61		9		9		21		532

		Videoneuvottelutyökalut etätyössä (kuten Microsoft Teams)		37		27		18		17		550				62		4																																		Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		89		2		4		4		548

		Sosiaalinen media rekrytoinnissa		65		5		12		19		540				36		5																																		Mobiili puhelinvaihde		80		2		4		14		541

		Asiakaspalvelu, markkinointi ja myynti																6																																		Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		52		22		12		14		550

		Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi		42		11		17		31		530				59		7																																		Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM-järjestelmä, kuten Hubspot tai Salesforce)		80		4		3		13		540

		Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		52		22		12		14		550				48		8

		Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		61		9		9		21		532				39		9

		Verkkokauppa		68		8		8		16		541				32		10

		Mobiili puhelinvaihde		80		2		4		14		541				20		11																																				Emme hyödynnä		Otimme käyttöön tänä vuonna		Olemme hyödyntäneet 1-2 vuotta		Olemme hyödyntäneet 3 vuotta tai kauemmin		Total

		Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM-järjestelmä, kuten Hubspot)		80		4		3		13		540				20		12																																		Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu ja/tai työajan seuranta		21		9		17		54		550

		Sähköinen ajanvaraus		84		3		5		8		547				16		13																																		Sosiaalinen media rekrytoinnissa		65		5		12		19		540

		Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		89		2		4		4		548				10		14																																		Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet (kuten WhatsApp, Slack tai Yammer)		28		8		22		42		549

		Tuotteet ja palvelut																15																																		Videoneuvottelutyökalut etätyössä (kuten Microsoft Teams tai Zoom)		37		27		18		17		550

		Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä, kuten SAP)		83		2		3		12		526				17		16																																		Pilvitallennuspalvelut (kuten Microsoft Sharepoint tai Google Drive)		31		7		18		43		544

		Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		83		4		5		8		528				17		17																																		Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä, kuten SAP)		83		2		3		12		526

		Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		84		2		5		9		531				16		18

		Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)		96		1		1		1		545				3		19

		Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)		97		1		1		1		544				3		20

																																																						Emme hyödynnä		Otimme käyttöön tänä vuonna		Olemme hyödyntäneet 1-2 vuotta		Olemme hyödyntäneet 3 vuotta tai kauemmin		Total

																																																				Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		84		2		5		9		531

																																																				Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		83		4		5		8		528

				Emme hyödynnä		Otimme käyttöön tänä vuonna		Olemme hyödyntäneet 1-2 vuotta		Olemme hyödyntäneet 3 vuotta tai kauemmin		Total																																								Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)		96		1		1		1		545

		Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu ja/tai työajan seuranta		14		9		18		59		522																																								Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)		97		1		1		1		544

		Sosiaalinen media rekrytoinnissa		60		5		13		21		509

		Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet (kuten WhatsApp, Slack tai Yammer)		21		9		24		46		520

		Videoneuvottelutyökalut etätyössä (kuten Microsoft Teams tai Zoom)		30		30		20		20		522

		Pilvitallennuspalvelut (kuten Microsoft Sharepoint tai Google Drive)		25		8		20		47		515

		Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä, kuten SAP)		81		2		3		14		496

				Emme hyödynnä		Otimme käyttöön tänä vuonna		Olemme hyödyntäneet 1-2 vuotta		Olemme hyödyntäneet 3 vuotta tai kauemmin		Total

		Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		82		3		5		11		504

		Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		81		4		6		9		500

		Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)		96		1		1		1		516

		Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)		97		1		1		1		514

				VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)

						38		16		48		62		78		133

						139		108		73		55

						103		85		74		52		61

		digionnistujat

						0		1		2		3		4		5								digionnistujat (%)

				perustaso2		8		13		10		16		38		47

				digiplatformit2		14		35		41		45

				edistyneet2		9		27		31		37		64

				Kriittisen tärkeää / Kuvaa erittäin hyvin		Tärkeää / Kuvaa hyvin		Melko tärkeää		Ei kovinkaan tärkeää		Ei merkitystä		Total

		Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)		15		34		23		17		11		351		52.65

		Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä		14		33		22		16		15		349		48.86

		Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla		7		16		16		27		34		340

		Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot		20		38		29		8		5		346

				Kuvaa erittäin hyvin		Kuvaa hyvin		Kuvaa kohtalaisesti		Kuvaa huonosti		Ei kuvaa lainkaan		Total

		Yrityksemme kehittää uusia liiketoimintamalleja digitalisoinnin avulla		17		16		29		21		17		354

		Digitalisoinnilla on ollut myönteinen vaikutus yrityksemme liiketoiminnalle		21		30		30		12		7		344

		Hyödyntämällä digitaalisuutta esimerkiksi palveluissa, verkkokaupassa tai etätyössä yrityksemme voi joustavasti sopeutua koronapandemian kaltaisiin äkillisiin muutoksiin		23		27		24		13		13		351

		Digitalisoinnista ei ole hyötyä yrityksemme liiketoiminnassa		2		6		16		25		51		343

				Emme hyödynnä		Otimme käyttöön tänä vuonna		Olemme hyödyntäneet 1-2 vuotta		Olemme hyödyntäneet 3 vuotta tai kauemmin		Total

		Verkkokauppa		64		9		9		18		515

		Sähköinen ajanvaraus		82		4		5		9		521

		Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi		36		12		18		34		504

		Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		56		10		10		24		506

		Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		88		2		5		5		523

		Mobiili puhelinvaihde		78		2		5		16		516

		Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		47		25		13		15		523

		Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM-järjestelmä, kuten Hubspot tai Salesforce)		77		5		3		15		512

				Emme hyödynnä		Otimme käyttöön tänä vuonna		Olemme hyödyntäneet 1-2 vuotta		Olemme hyödyntäneet 3 vuotta tai kauemmin		Total

		Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu ja/tai työajan seuranta		14		9		18		59		522

		Sosiaalinen media rekrytoinnissa		60		5		13		21		509

		Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet (kuten WhatsApp, Slack tai Yammer)		21		9		24		46		520

		Videoneuvottelutyökalut etätyössä (kuten Microsoft Teams tai Zoom)		30		30		20		20		522

		Pilvitallennuspalvelut (kuten Microsoft Sharepoint tai Google Drive)		25		8		20		47		515

		Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä, kuten SAP)		81		2		3		14		496

				Emme hyödynnä		Otimme käyttöön tänä vuonna		Olemme hyödyntäneet 1-2 vuotta		Olemme hyödyntäneet 3 vuotta tai kauemmin		Total

		Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		82		3		5		11		504

		Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		81		4		6		9		500

		Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)		96		1		1		1		516

		Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)		97		1		1		1		514

				KAIKKI				Yrityksen henkilöstömäärä												digisumb										Digitaalisuus yrityksessä				Onko yritykselläsi kuluttaja-asiakkaita?

				KAIKKI				Yksinyrittäjä		2-4 henkeä		5-9 henkeä		10 henkeä tai enemmän						Paljon digitalisoineet		Kohtalaisesti digitalisoineet		Vähän digitalisoineet		Hyvin vähän digitalisoineet				Digitaalisuuden edelläkävijät		Muut		Kyllä		Ei, ainoastaan yritys- tai organisaatioasiakkaita

		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		525				110		182		124		108						140		131		95		110				222		299		320		203

		Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta		86				75		83		90		95						99		95		84		64		65%		94		80		81		94

		Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet		78				67		79		81		84						94		87		73		51		54%		87		71		78		78

		Pilvitallennuspalvelut		74				70		70		77		81						95		87		68		35		37%		86		65		69		82

		Videoneuvottelutyökalut etätyössä		69				66		63		70		83						94		88		64		21		22%		88		55		61		83

		Sosiaalinen media rekrytoinnissa		39				15		31		48		64						63		47		23		15		24%		49		31		41		35



		Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi		61				48		63		65		67						86		69		58		28		33%		74		52		66		53

		Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		53				45		49		52		69						78		68		38		16		21%		67		42		40		74

		Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		42				35		38		44		57						75		44		29		11		15%		62		28		43		41

		Verkkokauppa		35				30		34		35		43						51		38		24		21		41%		41		30		44		21

		Asiakkuudenhallintajärjestelmä		22				12		19		29		30						49		18		9		3		6%		34		13		16		31

		Mobiili puhelinvaihde		22				5		14		30		43						30		28		21		3		10%		27		17		22		21

		Sähköinen ajanvaraus		18				15		17		19		19						28		18		11		9		32%		23		14		22		10

		Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		12				5		14		14		14						30		11		1		1		3%		19		6		13		10



		Toiminnanohjausjärjestelmä		18				4		15		23		32						36		21		11		0		0%		27		12		17		21

		Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		18				13		18		18		22						35		17		7		2		6%		25		12		13		25

		Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		18				13		17		15		29						47		11		3		2		4%		33		7		13		25

		Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)		4				4		5		2		4						9		3		0		1		11%		5		3		3		5

		Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)		3				2		2		4		3						7		2		0		0		0%		5		1		3		3

		Ei hyödynnä lainkaan		2				4		2		1														6				3		2		1

						KAIKKI		Yrityksen henkilöstömäärä								digisumb

						KAIKKI		Yksinyrittäjä		2-4 henkeä		5-9 henkeä		10 henkeä tai enemmän		Paljon digitalisoineet pk-yritykset (n=140)		Kohtalaisesti digitalisoineet (n=131)		Vähän digitalisoineet (n=95)		Hyvin vähän digitalisoineet (n=137)

				VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		556		124		194		124		113		140		131		95		137

		Mikä seuraavista kuvaa parhaiten digitaalisuutta yrityksessäsi? (tuotteet, palvelut, toimintatavat, prosessit)

				Digitaalisuus on ollut toimintakulttuurin ja kaiken tekemisen lähtökohta yrityksen perustamisesta lähtien		21		26		22		19		14		49		24		8		1

				Digitalisoiminen on järjestelmällistä ja haluamme olla edelläkävijä alalla		20		11		15		23		33		45		22		13		1

				Digitalisointia tehdään tarpeen mukaan		49		42		50		55		47		6		54		75		64

				Digitalisointia on vähän tai ei lainkaan		11		21		12		4		6						4		34

		Käyttääkö yrityksesi merkittävän määrän tuotoistaan (yli 10%) liiketoiminnan digitaaliseen kehittämiseen?

				Kyllä		13		10		13		18		8		38		8		0		0

				Lähestulkoon		11		12		14		7		10		31		9		3

				Ei		76		78		73		75		82		31		84		97		100																																																		Käyttääkö yrityksesi merkittävän määrän tuotoistaan (yli 10%) liiketoiminnan digitaaliseen kehittämiseen? * Yksinyrittäjä vai työnantaja Crosstabulation

																																																																								Count 

																																																																												Yksinyrittäjä		Työnantajayritys		Total				Yksinyrittäjä		Työnantajayritys		Total

																																																																								Käyttääkö yrityksesi merkittävän määrän tuotoistaan (yli 10%) liiketoiminnan digitaaliseen kehittämiseen?		Kyllä		71		51		122				13		11		12

																																																																										Lähestulkoon		53		47		100				10		10		10

																																																																										Ei		422		355		777				77		78		78

																																																																												546		453		999				100		100		100

				Paljon digitalisoineet (n=140)

				Kriittisen tärkeää		Tärkeää		Melko tärkeää		Ei kovinkaan tärkeää		Ei merkitystä		Total

		Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot		40		40		17		2		1		138		1

		Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)		35		44		14		4		4		139		2

		Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä		31		44		19		5		2		140		3

		Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla		18		35		18		21		8		135		4

				Kohtalaisesti digitalisoineet (n=129)

				Kriittisen tärkeää		Tärkeää		Melko tärkeää		Ei kovinkaan tärkeää		Ei merkitystä		Total

		Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot		18		48		27		5		1		128		1

		Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)		9		39		29		16		7		129		2

		Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä		15		38		27		13		7		128		3

		Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla		2		10		26		37		25		128		4

				Vähän digitalisoineet (n=94)

				Kriittisen tärkeää		Tärkeää		Melko tärkeää		Ei kovinkaan tärkeää		Ei merkitystä		Total

		Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot		13		37		36		11		3		94		1

		Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)		5		33		30		18		13		93		2

		Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä		9		27		24		27		14		94		3

		Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla		2		4		16		32		46		90		4

				Hyvin vähän digitalisoineet (n=109)

				Kriittisen tärkeää		Tärkeää		Melko tärkeää		Ei kovinkaan tärkeää		Ei merkitystä		Total

		Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot		6		28		31		20		16		107		1

		Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)		4		13		22		39		22		109		2

		Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä		2		7		21		28		42		108		3

		Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla		0		2		6		25		68		108		4

		Ottanut käyttöön vuonna 2020

				KAIKKI

				561

		Sisäiset prosessit ja yhteistyö

		Videoneuvottelutyökalut etätyössä		27

		Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta		9

		Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet		8

		Pilvitallennuspalvelut		7

		Sosiaalinen media rekrytoinnissa		4

		Asiakaspalvelu, markkinointi ja myynti

		Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		22

		Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi		10

		Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		9

		Verkkokauppa		8

		Asiakkuudenhallintajärjestelmä		4

		Sähköinen ajanvaraus		3

		Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		2

		Mobiili puhelinvaihde		2

		Tuotteet ja palvelut

		Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		4

		Toiminnanohjausjärjestelmä		2

		Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		2

		Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)		1

		Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)		1

		Ei ottanut vuonna 2020 käyttöön mitään edellä mainituista		50

				1		2		3		4

				Olemme toteuttaneet muutoksen jo aiemmin		Olemme toteuttaneet muutoksen tänä vuonna		Aiomme toteuttaa muutoksen vuoden 2021 loppuun mennessä		Emme aio toteuttaa		Total

		It-infrastruktuurin (laitteiden, ohjelmistojen, yhteyksien ja käyttäjätuen) uudistaminen		21		12		19		47		485

		IT-tuen ja /tai ylläpidon ulkoistaminen		29		3		6		62		469



Olemme hyödyntäneet 3 vuotta tai kauemmin	

Sisäiset prosessit ja yhteistyö	Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu ja/tai työajan seuranta	Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet (kuten WhatsApp, Slack)	Pilvitallennuspalvelut (kuten Microsoft Sharepoint tai Google Drive)	Videoneuvottelutyökalut etätyössä (kuten Microsoft Teams)	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Asiakaspalvelu, markkinointi ja myynti	Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi	Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Verkkokauppa	Mobiili puhelinvaihde	Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM-järjestelmä, kuten Hubspot)	Sähköinen ajanvaraus	Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava	Tuotteet ja palvelut	Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä, kuten SAP)	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)	Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)	54	42	43	17	19	31	14	21	16	14	13	8	4	12	8	9	1	1	Olemme hyödyntäneet 1-2 vuotta	

Sisäiset prosessit ja yhteistyö	Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu ja/tai työajan seuranta	Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet (kuten WhatsApp, Slack)	Pilvitallennuspalvelut (kuten Microsoft Sharepoint tai Google Drive)	Videoneuvottelutyökalut etätyössä (kuten Microsoft Teams)	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Asiakaspalvelu, markkinointi ja myynti	Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi	Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Verkkokauppa	Mobiili puhelinvaihde	Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM-järjestelmä, kuten Hubspot)	Sähköinen ajanvaraus	Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava	Tuotteet ja palvelut	Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä, kuten SAP)	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)	Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)	17	22	18	18	12	17	12	9	8	4	3	5	4	3	5	5	1	1	Otimme käyttöön tänä vuonna	

Sisäiset prosessit ja yhteistyö	Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu ja/tai työajan seuranta	Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet (kuten WhatsApp, Slack)	Pilvitallennuspalvelut (kuten Microsoft Sharepoint tai Google Drive)	Videoneuvottelutyökalut etätyössä (kuten Microsoft Teams)	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Asiakaspalvelu, markkinointi ja myynti	Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi	Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Verkkokauppa	Mobiili puhelinvaihde	Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM-järjestelmä, kuten Hubspot)	Sähköinen ajanvaraus	Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava	Tuotteet ja palvelut	Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä, kuten SAP)	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)	Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)	9	8	7	27	5	11	22	9	8	2	4	3	2	2	4	2	1	1	







Digitaalisuus on ollut toimintakulttuurin ja kaiken tekemisen lähtökohta yrityksen perustamisesta lähtien	Digitalisoiminen on järjestelmällistä ja haluamme olla edelläkävijä alalla	Digitalisointia tehdään tarpeen mukaan	Digitalisointia on vähän tai ei lainkaan	21	20	49	11	



Paljon digitalisoineet pk-yritykset (n=140)	

Kyllä	Lähestulkoon	Ei	38	31	31	Kohtalaisesti digitalisoineet (n=131)	

Kyllä	Lähestulkoon	Ei	8	9	84	Vähän digitalisoineet (n=95)	

Kyllä	Lähestulkoon	Ei	0	3	97	Hyvin vähän digitalisoineet (n=137)	

Kyllä	Lähestulkoon	Ei	0	100	





Kriittisen tärkeää	

Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot	Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)	Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä	Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla	40	35	31	18	Tärkeää	

Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot	Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)	Varmistamm	e sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä	Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla	40	44	44	35	





Kriittisen tärkeää	

Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot	Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)	Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä	Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla	18	9	15	2	Tärkeää	

Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot	Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)	Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä	Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla	48	39	38	10	





Kriittisen tärkeää	

Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot	Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)	Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä	Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla	13	5	9	2	Tärkeää	

Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot	Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)	Varmist	amme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä	Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla	37	33	27	4	





Kriittisen tärkeää	

Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot	Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)	Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä	Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla	6	4	2	0	Tärkeää	

Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot	Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)	Varmist	amme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä	Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla	28	13	7	2	







13	11	76	



38	31	31	



8	9	84	

0	

3	97	

Otimme käyttöön tänä vuonna	

Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu ja/tai työajan seuranta	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet (kuten WhatsApp, Slack tai Yammer)	Videoneuvottelutyökalut etätyössä (kuten Microsoft Teams tai Zoom)	Pilvitallennuspalvelut (kuten Microsoft Sharepoint tai Google Drive)	Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä, kuten SAP)	9	5	9	30	8	2	Olemme hyödyntäneet 1-2 vuotta	

Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu ja/tai työajan seuranta	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet (kuten WhatsApp, Slack tai Yammer)	Videoneuvottelutyökalut etätyössä (kuten Microsoft Teams tai Zoom)	Pilvitallennuspalvelut (kuten Microsoft Sharepoint tai Google Drive)	Toiminnanohjausjärjestelm	ä (ERP-järjestelmä, kuten SAP)	18	13	24	20	20	3	Olemme hyödyntäneet 3 vuotta tai kauemmin	

Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu ja/tai työajan seuranta	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet (kuten WhatsApp, Slack tai Yammer)	Videoneuvottelutyökalut etätyössä (kuten Microsoft Teams tai Zoom)	Pilvitallennuspalvelut (kuten Microsoft Sharepoint tai Google Drive)	Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä, kuten SAP)	59	21	46	20	47	14	







0	

100	



49	45	6	



24	22	54	



8	13	75	4	



1	1	64	34	



Sisäiset prosessit ja yhteistyö	Videoneuvottelutyökalut etätyössä	Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta	Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet	Pilvitallennuspalvelut	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Asiakaspalvelu, markkinointi ja myynti	Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan	Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Verkkokauppa	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Sähköinen ajanvaraus	Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava	Mobiili puhelinvaihde	Tuotteet ja palvelut	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Toiminnanohjausjärjestelmä	Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Puheentunnistus (esim. asiakaspalveluss	a tai sanelussa)	Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)	Ei ottanut vuonna 2020 käyttöön mitään edellä mainituista	27	9	8	7	4	22	10	9	8	4	3	2	2	4	2	2	1	1	50	



Olemme toteuttaneet muutoksen jo aiemmin	

It-infrastruktuurin (laitteiden, ohjelmistojen, yhteyksien ja käyttäjätuen) uudistaminen	IT-tuen ja /tai ylläpidon ulkoistaminen	21	29	Olemme toteuttaneet muutoksen tänä vuonna	

It-infrastruktuurin (laitteiden, ohjelmistojen, yhteyksien ja käyttäjätuen) uudistaminen	IT-tuen ja /tai ylläpidon ulkoistaminen	12	3	Aiomme toteuttaa muutoksen vuoden 2021 loppuun mennessä	

It-infrastruktuurin (laitteiden, ohjelmistojen, yhteyksien ja käyttäjätuen) uudistaminen	IT-tuen ja /tai ylläpidon ulkoistaminen	19	6	







Otimme käyttöön tänä vuonna	

Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)	Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)	3	4	1	1	Olemme hyödyntäneet 1-2 vuotta	

Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)	Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)	5	6	1	1	Olemme hyödyntäneet 3 vuotta tai kauemmin	

Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)	Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)	11	9	1	1	







perustaso2	

0	1	2	3	4	5	8	13	10	16	38	47	digiplatformit2	

0	1	2	3	4	5	14	35	41	45	edistyneet2	

0	1	2	3	4	5	9	27	31	37	64	







Kriittisen tärkeää / Kuvaa erittäin hyvin	

Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)	Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä	Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla	Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot	Yrityksemme kehittää uusia liiketoimintamalleja digitalisoinnin avulla	Hyödyntämällä digitaalisuutta esimerkiksi palveluissa, verkkokaupassa tai etätyössä yrityksemme voi joustavasti sopeutua koronapandemian kaltaisiin äkillisiin muutoksiin	15	14	7	20	17	23	Tärkeää / Kuvaa hyvin	

Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)	Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä	Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla	Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot	Yrityksemme kehittää uusia liiketoimintamalleja digitalisoinnin avulla	Hyödyntämällä digitaalisuutta esimerkiksi palveluissa, verkkokaupassa tai etätyössä yrityksemme voi joustavasti sopeutua koronapandemian kaltaisiin äkillisiin muutoksiin	34	33	16	38	16	27	







Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta	Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet	Pilvitallennuspalvelut	Videoneuvottelutyökalut etätyössä	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi	Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Verkkokauppa	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Mobiili puhelinvaihde	Sähköinen ajanvaraus	Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava	Toiminnanohjausjärjestelmä	Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)	Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)	99	94	95	94	63	86	78	75	51	49	30	28	30	36	35	47	9	7	



95	87	87	88	47	69	68	44	38	18	28	18	11	21	17	11	3	2	



84	73	68	64	23	58	38	29	24	9	21	11	1	11	7	3	0	0	



64	51	35	21	15	28	16	11	21	3	3	9	1	0	2	2	1	0	



Menestyjät

				KAIKKI		Yrityksen henkilöstömäärä								Toimiala

				Kuljetus ja logistiikka		Kiinteistönhuolto, siivous, puhtaanapito		Rakentaminen, arkkitehti- ja insinöörisuunnittelu		Terveys- ja sosiaalipalvelut		Yksinyrittäjä		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu-, viihde- ja kulttuuripalvelut		2-4 henkeä		KAIKKI		Muut palvelut		Teollisuus, energia, vesihuolto		5-9 henkeä		Kauppa, maahantuonti ja tukkukauppa		Muu toimiala		10 henkeä tai enemmän		Liike-elämän palvelut		Finanssialat		Tietoliikenne, tietotekniikka ja viestintä

		Pk-yritykset digitaalisuuden hyödyntäjinä (summamuuttuja)		34		38		68		37		125		65		196		561		97		54		126		86		4		113		75		6		40

		Pk-yritykset digitaalisuuden hyödyntäjinä (summamuuttuja)		-1.26		-0.82		-0.66		-0.43		-0.37		-0.25		0.33		0.51		0.53		0.56		0.84		0.88		1		1.48		1.87		2.17		3.55

		menestyjät3

				Digitaalisuudella liiketoimintavaikutuksia saavuttaneet										Digitaalisuudella ei merkittävää vaikutusta liiketoimintaan

				Paljon digitalisoineet pk-yritykset		Kohtalaisesti digitalisoineet		Vähän digitalisoineet		Hyvin vähän digitalisoineet pk-yritykset				Paljon digitalisoineet pk-yritykset		Kohtalaisesti digitalisoineet		Vähän digitalisoineet		Hyvin vähän digitalisoineet pk-yritykset

		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		85		49		12		11				56		86		87		141

		Yritykset, joiden liiketoiminta on vahvistunut korona-aikana & kestomenestyjät		68		59		33		36				30		27		31		27

		Vuonna 2019 menestyneet, jotka kärsivät korona-ajasta		9		10		25		18				21		21		20		13

		Korona-aikana ja vuonna 2019 heikommin menestyneet		22		31		42		45				48		52		49		60

				Digitaalisuudella liiketoimintavaikutuksia saavuttaneet

				Paljon digitalisoineet pk-yritykset		Kohtalaisesti digitalisoineet		Vähän digitalisoineet		Hyvin vähän digitalisoineet pk-yritykset				Paljon digitalisoineet pk-yritykset		Kohtalaisesti digitalisoineet		Vähän digitalisoineet		Hyvin vähän digitalisoineet pk-yritykset

		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		85		49		12		11				56		86		87		141

		Yritykset, joiden liiketoiminta on vahvistunut korona-aikana & kestomenestyjät		11%		6%		1%		1%				3%		4%		5%		7%

		Vuonna 2019 menestyneet, jotka kärsivät korona-ajasta		2%		1%		1%		0%				2%		3%		3%		3%

		Korona-aikana ja vuonna 2019 heikommin menestyneet		4%		3%		1%		1%				5%		9%		8%		16%

				0.0011		0.0006		0.0001		0.0001				0.0003		0.0004		0.0005		0.0007

				0.0002		0.0001		0.0001		0				0.0002		0.0003		0.0003		0.0003

				0.0004		0.0003		0.0001		0.0001				0.0005		0.0009		0.0008		0.0016

		Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme				71		30		2.4

		Parantaneet asiakaskokemusta				69		26		2.7

		Tehostaneet omia prosessejamme				66		32		2.1

		Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista				60		33		1.8

		Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita				57		16		3.6

		Lisänneet työn tuottavuutta				55		22		2.5

		Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä				51		18		2.8

		Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista				51		26		2.0

		Laajentaneet asiakaskuntaamme				48		20		2.4

		Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja				47		18		2.6

		Vähentäneet kustannuksia				34		14		2.4

		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		85		402

				hyödonnistmenest

				Digiä paljon/kohtalaisesti hyödyntäneet, liiketoiminnallisia tuloksia saavuttaneet menestyjät		Muut

		Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi		67		51

		Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		53		31

		Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		53		26

		Verkkokauppa		38		26

		Asiakkuudenhallintajärjestelmä		32		16

		Mobiili puhelinvaihde		25		21

		Sähköinen ajanvaraus		21		14

		Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		16		9

		Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta		88		81

		Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet		86		73

		Pilvitallennuspalvelut		82		69

		Sosiaalinen media rekrytoinnissa		60		31

		Videoneuvottelutyökalut etätyössä		58		39

		Toiminnanohjausjärjestelmä		29		15

		Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		34		11

		Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		27		14

		Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)		5		2

		Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)		1		2

				hyödonnistmenest

				Digiä paljon/kohtalaisesti hyödyntäneet, liiketoiminnallisia tuloksia saavuttaneet menestyjät												Muut

				Kriittisen tärkeää		Tärkeää										Kriittisen tärkeää		Tärkeää

		Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)		33		43										10		33

		Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä		32		43										11		27

		Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla		16		34										4		10

		Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot		40		39										17		39



Yritykset, joiden liiketoiminta on vahvistunut korona-aikana 	&	 kestomenestyjät	

Paljon digitalisoineet pk-yritykset	Kohtalaisesti digitalisoineet	Vähän digitalisoineet	Hyvin vähän digitalisoineet pk-yritykset	Paljon digitalisoineet pk-yritykset	Kohtalaisesti digitalisoineet	Vähän digitalisoineet	Hyvin vähän digitalisoineet pk-yritykset	0.11	0.06	0.01	0.01	0.03	0.04	0.05	7.0000000000000007E-2	Vuonna 2019 menestyneet, jotka kärsiv	ät korona-ajasta	

Paljon digitalisoineet pk-yritykset	Kohtalaisesti digitalisoineet	Vähän digitalisoineet	Hyvin vähän digitalisoineet pk-yritykset	Paljon digitalisoineet pk-yritykset	Kohtalaisesti digitalisoineet	Vähän digitalisoineet	Hyvin vähän digitalisoineet pk-yritykset	0.02	0.01	0.01	0	0.02	0.03	0.03	0.03	Korona-aikana ja vuonna 2019 heikommin menestyneet	

Paljon digitalisoineet pk-yritykset	Kohtalaisesti digitalisoineet	Vähän digitalisoineet	Hyvin vähän digitalisoineet pk-yritykset	Paljon digitalisoineet pk-yritykset	Kohtalaisesti digitalisoineet	Vähän digitalisoineet	Hyvin vähän digitalisoineet pk-yritykset	0.04	0.03	0.01	0.01	0.05	0.09	0.08	0.16	







Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme	Parantaneet asiakaskokemusta	Tehostaneet omia prosessejamme	Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista	Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita	Lisänneet työn tuottavuutta	Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä	Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista	Laajentaneet asiakaskuntaamme	Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja	Vähentäneet kustannuksia	71	69	66	60	57	55	51	51	48	47	34	

Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme	Parantaneet asiakaskokemusta	Tehostaneet omia prosessejamme	Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista	Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita	Lisänneet työn tuottavuutta	Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä	Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista	Laajentaneet asiakaskuntaamme	Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja	Vähentäneet kustannuksia	30	26	32	33	16	22	18	26	20	18	14	





Digiä paljon/kohtalaisesti hyödyntäneet, liiketoiminnallisia tuloksia saavuttaneet menestyjät	

Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan	Verkkokauppa	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Mobiili puhelinvaihde	Sähköinen ajanvaraus	Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava	Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta	Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet	Pilvitallennuspalvelut	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Videoneuvottelutyökalut etätyössä	Toiminnanohjausjärjestelmä	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)	Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)	67	53	53	38	32	25	21	16	88	86	82	60	58	29	34	27	5	1	Muut	

Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan	Verkkokauppa	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Mobiili puhelinvaihde	Sähköinen ajanvaraus	Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava	Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta	Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet	Pilvitallennuspalvelut	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Videoneuvottelutyökalut etätyössä	Toiminnanohjausjärjestelmä	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Etäohjaus ja muu esineiden ja as	ioiden internet (IoT)	Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)	Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)	51	31	26	26	16	21	14	9	81	73	69	31	39	15	11	14	2	2	





Digiä paljon/kohtalaisesti hyödyntäneet, liiketoiminnallisia tuloksia saavuttaneet menestyjät	

Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)	Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä	Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla	Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot	33	32	16	40	Muut	

Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)	Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhte	yksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä	Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla	Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot	10	11	4	17	







Korona

				Kyllä		Ei

		KAIKKI (n=542)		45		55

		Yrityksen koko

		Yksinyrittäjä (n=121)		12		88

		2-4 henkeä (n=190)		58		42

		5-9 henkeä (n=120)		52		48

		10 henkeä tai enemmän (n=110)		55		45

		Toimiala

		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=58)		72		28

		Kauppa (n=76)		58		42

		ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=104)		48		52

		Teollisuus ja logistiikka (n=72)		44		56

		Rakennus- ja kiinteistöala (n=91)		35		65

		Terveydenhoito, muut palvelut (n=137)		34		66

		Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 

		Uusimaa (n=172)		45		55

		Pirkanmaa (n=83)		47		53

		Varsinais-Suomi (n=58)		46		54

		Satakunta (n=38)		51		49

		Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=55)		45		55

		Keski-Suomi (n=36)		49		51

		Kymenlaakso & Etelä-Karjala (n=38)		33		67

		Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=59)		57		43

		Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)		49		51

		Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=68)		42		58

		Millaiseen kehityshankkeeseen rahoitushakemuksenne liittyi?

				Yrityksemme digitaaliseen kehitykseen		Muuhun kehitykseen

		KAIKKI (n=251)		41		59

		Yrityksen koko

		Yksinyrittäjä (n=14)		21		79

		2-4 henkeä (n=112)		39		61

		5-9 henkeä (n=63)		44		56

		10 henkeä tai enemmän (n=62)		46		54

		Toimiala

		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=42)		23		77

		Kauppa (n=44)		38		62

		ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=51)		60		40

		Teollisuus ja logistiikka (n=32)		36		64

		Rakennus- ja kiinteistöala (n=32)		22		78

		Terveydenhoito, muut palvelut (n=48)		56		44

		Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 

		Uusimaa (n=80)		31		69

		Pirkanmaa (n=40)		46		54

		Varsinais-Suomi (n=27)		47		53

		Satakunta (n=20)		54		46

		Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=26)		34		66

		Keski-Suomi (n=18)		43		57

		Kymenlaakso & Etelä-Karjala (n=13)		38		62

		Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=33)		53		47

		Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=22)		59		41

		Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=29)		42		58

				Yrityksen digitaaliseen kehitykseen		Muuhun kehitykseen		Ei ole hakenut

		KAIKKI (n=540)		18		27		55

		Yrityksen koko

		Yksinyrittäjä (n=121)		2		9		88

		2-4 henkeä (n=190)		23		35		42

		5-9 henkeä (n=118)		22		29		49

		10 henkeä tai enemmän (n=110)		26		30		45

		Toimiala

		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=58)		17		56		28

		Kauppa (n=76)		23		36		42

		ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=104)		29		19		52

		Teollisuus ja logistiikka (n=71)		15		27		57

		Rakennus- ja kiinteistöala (n=91)		8		27		65

		Terveydenhoito, muut palvelut (n=136)		19		15		67

		Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 

		Uusimaa (n=172)		14		31		55

		Pirkanmaa (n=83)		22		25		53

		Varsinais-Suomi (n=58)		21		24		54

		Satakunta (n=38)		28		23		49

		Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=55)		15		30		55

		Keski-Suomi (n=36)		21		28		51

		Kymenlaakso & Etelä-Karjala (n=38)		12		21		67

		Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=57)		29		26		44

		Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)		29		20		51

		Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=68)		17		24		58

		Millaiseen digihankkeeseen haki rahoitusta

				KAIKKI		Yrityksen henkilöstömäärä								toimiala7														Alue, jossa yritys pääasiassa toimii																				hyödonnistmenest				menestyjät								Yritystyyppi				Mikä on yrityksesi henkilöstömäärä?

				KAIKKI		Yksinyrittäjä		2-4 henkeä		5-9 henkeä		10 henkeä tai enemmän		Teollisuus ja logistiikka		Rakennus- ja kiinteistöala		Kauppa		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut		ICT-alat ja liike-elämän palvelut		Terveydenhoito, muut palvelut		Muu ala		Uusimaa		Pirkanmaa		Varsinais-Suomi		Satakunta		Kanta-Häme, Päijät-Häme		Keski-Suomi		Kymenlaakso & Etelä-Karjala		Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala		Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa		Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi		Digiä paljon/kohtalaisesti hyödyntäneet, liiketoiminnallisia tuloksia saavuttaneet menestyjät		Muut		Menestyjät		Keskiverrot		Koronahäviäjät		Heikosti menestyvät		Yksinyrittäjä		Työnantajayritys		1 henki (yksinyrittäjä)		2–4 henkeä		5–9 henkeä		10–49 henkeä		50–99 henkeä		100–250 henkeä		Yli 250 henkeä

		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		105		3		45		28		29		12		7		17		10		31		27		1		26		19		13		11		9		8		5		18		13		12		33		72		21		30		16		38		3		102		3		45		28		23		4		2

		Digitaalisuutta hyödyntävien palveluiden kehittämiseen		63		31		58		75		62		49		13		24		62		90		78		100		77		63		60		71		78		64		40		66		59		50		85		53		76		76		55		49		31		64		31		58		75		61		75		50

		Asiakaspalvelun, markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen		43		69		41		35		49		43		74		87		38		10		44				27		37		40		29		22				40		40		41		42		24		51		35		43		45		45		69		42		69		41		35		53				100

		Sisäisten prosessien ja yhteistyön kehittämiseen		28				20		28		44		49		29		17		57		29		15				30		51		38		29		33		48		20		16		30		32		33		26		19		29		18		36				29				20		28		52		25

		Etätyömahdollisuuksien kehittämiseen		11				13		12		10		8				11				6		27				4		15		15				11				20		5		22		10		15		10		9		21		6		8				12				13		12		13

		Johonkin muuhun digitaaliseen kehittämiseen		2				5										7				3								7						11														3						6		3				2				5

						KAIKKI (n=535)		Yrityksen koko		Yksinyrittäjä (n=118)		2-4 henkeä (n=189)		5-9 henkeä (n=119)		10 henkeä tai enemmän (n=109)		Toimiala		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=59)		Teollisuus ja logistiikka (n=72)		Terveydenhoito, muut palvelut (n=134)		Kauppa (n=75)		ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=103)		Rakennus- ja kiinteistöala (n=88)		Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 		Uusimaa (n=171)		Pirkanmaa (n=82)		Varsinais-Suomi (n=58)		Satakunta (n=37)		Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=55)		Keski-Suomi (n=35)		Kymenlaakso & Etelä-Karjala (n=38)		Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=59)		Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=43)		Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=64)

						KAIKKI				Yksinyrittäjä		2-4 henkeä		5-9 henkeä		10 henkeä tai enemmän				Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut		Teollisuus ja logistiikka		Terveydenhoito, muut palvelut		Kauppa		ICT-alat ja liike-elämän palvelut		Rakennus- ja kiinteistöala				Uusimaa		Pirkanmaa		Varsinais-Suomi		Satakunta		Kanta-Häme, Päijät-Häme		Keski-Suomi		Kymenlaakso & Etelä-Karjala		Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala		Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa		Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi

		Miten arvioisit yrityksesi liiketoiminnan kehittyneen koronapandemian aikana?				535				118		189		119		109				59		72		134		75		103		88				171		82		58		37		55		35		38		59		43		64

				Liiketoimintamme on kasvanut ja henkilöstöä on palkattu lisää		10						10		15		18				2		8		9		15		11		14				14		11		8		8		14		8		8		13		9		8

				Liiketoimintamme on vahvistunut jonkin verran		17				13		20		17		16				5		9		15		21		28		19				19		20		22		25		18		28		18		14		14		20

				Ei suurta vaikutusta		24				25		23		26		25				7		29		26		22		22		34				23		20		27		14		26		17		48		24		21		20

				Liiketoimintamme on heikentynyt jonkin verran		33				49		29		26		32				30		38		34		34		34		28				29		32		31		28		31		30		21		32		33		41

				Toimintoja on jouduttu ajamaan alas ja/tai vähintään lomauttamaan henkilöstöä		15				13		19		16		10				56		15		15		8		5		4				14		17		12		26		11		17		5		17		23		10

						KAIKKI (n=520)		Yrityksen koko		Yksinyrittäjä (n=114)		2-4 henkeä (n=181)		5-9 henkeä (n=117)		10 henkeä tai enemmän (n=107)		Toimiala		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=55)		Teollisuus ja logistiikka (n=68)		Terveydenhoito, muut palvelut (n=132)		Kauppa (n=73)		ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=102)		Rakennus- ja kiinteistöala (n=86)		Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 		Uusimaa (n=168)		Pirkanmaa (n=79)		Varsinais-Suomi (n=56)		Satakunta (n=37)		Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=52)		Keski-Suomi (n=35)		Kymenlaakso & Etelä-Karjala (n=38)		Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=58)		Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)		Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=62)

				KAIKKI		KAIKKI				Yksinyrittäjä		2-4 henkeä		5-9 henkeä		10 henkeä tai enemmän				Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut		Teollisuus ja logistiikka		Terveydenhoito, muut palvelut		Kauppa		ICT-alat ja liike-elämän palvelut		Rakennus- ja kiinteistöala				Uusimaa		Pirkanmaa		Varsinais-Suomi		Satakunta		Kanta-Häme, Päijät-Häme		Keski-Suomi		Kymenlaakso & Etelä-Karjala		Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala		Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa		Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi

		Kuinka paljon koronapandemian aika on nopeuttanut yrityksesi liiketoiminnan digitalisointia?				520				114		181		117		107				55		68		132		73		102		86				168		79		56		37		52		35		38		58		42		62

				Merkittävästi		10				7		11		11		8				8		3		17		9		11		4				11		8		7		11		13		3		7		8		11		9

				Jonkin verran		38				34		36		39		48				25		43		36		50		45		29				37		42		36		42		30		39		44		26		34		49

				Ei lainkaan		52				59		53		49		44				66		55		47		41		43		67				52		49		58		47		57		58		49		66		55		42

						KAIKKI (n=502)		Yrityksen koko		Yksinyrittäjä (n=111)		2-4 henkeä (n=174)		5-9 henkeä (n=113)		10 henkeä tai enemmän (n=103)		Toimiala		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=55)		Teollisuus ja logistiikka (n=66)		Terveydenhoito, muut palvelut (n=123)		Kauppa (n=72)		ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=97)		Rakennus- ja kiinteistöala (n=85)		Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 		Uusimaa (n=159)		Pirkanmaa (n=79)		Varsinais-Suomi (n=54)		Satakunta (n=35)		Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=50)		Keski-Suomi (n=33)		Kymenlaakso & Etelä-Karjala (n=35)		Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=57)		Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=37)		Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=63)

						KAIKKI				Yksinyrittäjä		2-4 henkeä		5-9 henkeä		10 henkeä tai enemmän				Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut		Teollisuus ja logistiikka		Terveydenhoito, muut palvelut		Kauppa		ICT-alat ja liike-elämän palvelut		Rakennus- ja kiinteistöala				Uusimaa		Pirkanmaa		Varsinais-Suomi		Satakunta		Kanta-Häme, Päijät-Häme		Keski-Suomi		Kymenlaakso & Etelä-Karjala		Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala		Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa		Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi

		Onko yrityksesi onnistunut koronapandemian aikana kasvattamaan tai kehittämään liiketoimintaansa uusien teknologioiden avulla?				502				111		174		113		103				55		66		123		72		97		85				159		79		54		35		50		33		35		57		37		63

				Merkittävästi		5				6		6		4		3				2		3		6		5		12		1				8		4		3		5		6		3		5		3		2		5

				Jonkin verran		36				25		32		45		45				34		24		40		47		49		16				37		37		31		38		36		41		28		29		32		47

				Ei lainkaan		59				69		62		51		52				64		73		55		48		39		83				56		59		65		57		58		56		66		67		65		48

						KAIKKI (n=511)		Yrityksen koko		Yksinyrittäjä (n=113)		2-4 henkeä (n=177)		5-9 henkeä (n=112)		10 henkeä tai enemmän (n=108)		Toimiala		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=54)		Teollisuus ja logistiikka (n=68)		Terveydenhoito, muut palvelut (n=128)		Kauppa (n=69)		ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=101)		Rakennus- ja kiinteistöala (n=87)		Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 		Uusimaa (n=162)		Pirkanmaa (n=78)		Varsinais-Suomi (n=56)		Satakunta (n=36)		Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=51)		Keski-Suomi (n=35)		Kymenlaakso & Etelä-Karjala (n=36)		Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=58)		Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)		Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=61)

						KAIKKI				Yksinyrittäjä		2-4 henkeä		5-9 henkeä		10 henkeä tai enemmän				Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut		Teollisuus ja logistiikka		Terveydenhoito, muut palvelut		Kauppa		ICT-alat ja liike-elämän palvelut		Rakennus- ja kiinteistöala				Uusimaa		Pirkanmaa		Varsinais-Suomi		Satakunta		Kanta-Häme, Päijät-Häme		Keski-Suomi		Kymenlaakso & Etelä-Karjala		Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala		Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa		Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi

		Onko yrityksesi tietoturvaan panostettu entistä enemmän etätyön yleistyttyä koronapandemian aikana?				511				113		177		112		108				54		68		128		69		101		87				162		78		56		36		51		35		36		58		42		61

				Merkittävästi		7				3		10		5		11				2		8		8		7		10		8				6		11		7		13		8		5		6		6		11		6

				Jonkin verran		30				29		25		28		41				25		30		32		31		43		14				28		31		24		24		23		34		34		21		23		34

				Ei ole		63				69		64		66		49				74		62		61		62		47		77				66		58		70		63		69		61		60		73		66		60

																																																																																		KAIKKI

																																																														KAIKKI																				KAIKKI (Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut, n=62)		Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?		Merkittävä osa (n=9)		Jonkin verran (n=32)		Ei lainkaan (n=18)

																																																														KAIKKI  (pl. majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut, n=473)		Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?		Merkittävä osa 8n=134)		Jonkin verran (n=254)		Ei lainkaan (n=61)								Miten arvioisit yrityksesi liiketoiminnan kehittyneen koronapandemian aikana?		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		62				9		32		18

		Miten arvioisit yrityksesi liiketoiminnan kehittyneen koronapandemian aikana?				KAIKKI (n=535)		Miten arvioisit yrityksesi liiketoiminnan kehittyneen koronapandemian aikana? 		Liiketoimintamme on kasvanut ja henkilöstöä on palkattu lisää (n=)		Liiketoimintamme on vahvistunut jonkin verran (n=)		Ei suurta vaikutusta (n=)		Liiketoimintamme on heikentynyt jonkin verran (n=)		Toimintoja on jouduttu ajamaan alas ja/tai vähintään lomauttamaan henkilöstöä (n=)		Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?		Merkittävä osa (n=143)		Jonkin verran (n=286)		Ei lainkaan (n=79)																																Miten arvioisit yrityksesi liiketoiminnan kehittyneen koronapandemian aikana?		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		473				134		254		61										Liiketoimintamme on kasvanut ja henkilöstöä on palkattu lisää		1				11

				Liiketoimintamme on kasvanut ja henkilöstöä on palkattu lisää		10																18		9		4																																		Liiketoimintamme on kasvanut ja henkilöstöä on palkattu lisää		11				19		10		5										Liiketoimintamme on vahvistunut jonkin verran		7				11		9		5

				Liiketoimintamme on vahvistunut jonkin verran		17																24		15		16																																		Liiketoimintamme on vahvistunut jonkin verran		18				25		16		19										Ei suurta vaikutusta		7						6		12

				Ei suurta vaikutusta		24																20		26		26																																		Ei suurta vaikutusta		27				22		28		30										Liiketoimintamme on heikentynyt jonkin verran		29				22		32		26

				Liiketoimintamme on heikentynyt jonkin verran		33																27		36		30																																		Liiketoimintamme on heikentynyt jonkin verran		34				27		36		31										Toimintoja on jouduttu ajamaan alas ja/tai vähintään lomauttamaan henkilöstöä		55				56		53		58

				Toimintoja on jouduttu ajamaan alas ja/tai vähintään lomauttamaan henkilöstöä		15																11		14		24																																		Toimintoja on jouduttu ajamaan alas ja/tai vähintään lomauttamaan henkilöstöä		10				8		10		15

		Kuinka paljon koronapandemian aika on nopeuttanut yrityksesi liiketoiminnan digitalisointia?				KAIKKI (n=520)		Miten arvioisit yrityksesi liiketoiminnan kehittyneen koronapandemian aikana? 		Liiketoimintamme on kasvanut ja henkilöstöä on palkattu lisää (n=55)		Liiketoimintamme on vahvistunut jonkin verran (n=92)		Ei suurta vaikutusta (n=125)		Liiketoimintamme on heikentynyt jonkin verran (n=171)		Toimintoja on jouduttu ajamaan alas ja/tai vähintään lomauttamaan henkilöstöä (n=76)		Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?		Merkittävä osa (n=141)		Jonkin verran (n=282)		Ei lainkaan (n=77)

				Merkittävästi		10				19		8		7		9		10				7		11		9

				Jonkin verran		38				45		49		37		38		26				48		40		22

				Ei lainkaan		52				36		42		57		53		64				45		49		69

		Onko yrityksesi onnistunut koronapandemian aikana kasvattamaan tai kehittämään liiketoimintaansa uusien teknologioiden avulla?				KAIKKI (n=502)		Miten arvioisit yrityksesi liiketoiminnan kehittyneen koronapandemian aikana? 		Liiketoimintamme on kasvanut ja henkilöstöä on palkattu lisää (n=55)		Liiketoimintamme on vahvistunut jonkin verran (n=87)		Ei suurta vaikutusta (n=119)		Liiketoimintamme on heikentynyt jonkin verran (n=166)		Toimintoja on jouduttu ajamaan alas ja/tai vähintään lomauttamaan henkilöstöä (n=74)		Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?		Merkittävä osa (n=134)		Jonkin verran (n=269)		Ei lainkaan (n=78)

				Merkittävästi		5				12		8		5		3		2				8		4		3

				Jonkin verran		36				65		55		27		30		21				54		34		21

				Ei lainkaan		59				23		37		69		67		77				38		61		75

		Onko yrityksesi tietoturvaan panostettu entistä enemmän etätyön yleistyttyä koronapandemian aikana?				KAIKKI (n=511)		Miten arvioisit yrityksesi liiketoiminnan kehittyneen koronapandemian aikana? 		Liiketoimintamme on kasvanut ja henkilöstöä on palkattu lisää (n=56)		Liiketoimintamme on vahvistunut jonkin verran (n=91)		Ei suurta vaikutusta (n=118)		Liiketoimintamme on heikentynyt jonkin verran (n=170)		Toimintoja on jouduttu ajamaan alas ja/tai vähintään lomauttamaan henkilöstöä (n=75)		Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?		Merkittävä osa (n=137)		Jonkin verran (n=278)		Ei lainkaan (n=75)

				Merkittävästi		7				18		10		3		5		10				9		7		5

				Jonkin verran		30				32		32		30		33		19				43		30		12

				Ei ole		63				50		58		67		62		71				47		62		83

		Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?

				KAIKKI (n=509)		Yrityksen henkilöstömäärä		Yksinyrittäjä (n=110)		2-4 henkeä (n=179)		5-9 henkeä (n=116)		10 henkeä tai enemmän (n=103)		Toimiala		ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=99)		Teollisuus ja logistiikka (n=68)		Kauppa (n=72)		Terveydenhoito, muut palvelut (n=130)		Rakennus- ja kiinteistöala (n=80)		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=56)		Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 		Uusimaa (n=161)		Pirkanmaa (n=79)		Varsinais-Suomi (n=56)		Satakunta (n=37)		Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=52)		Keski-Suomi (n=34)		Kymenlaakso & Etelä-Karjala (n=36)		Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=55)		Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)		Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=63)

		Merkittävä osa		26				25		24		23		36				55		12		29		22		18		13				30		27		27		33		40		30		32		18		9		23

		Jonkin verran		56				54		57		59		53				41		77		57		58		54		52				56		58		63		49		49		57		60		59		76		57

		Ei lainkaan		18				22		19		18		10				5		11		14		19		28		35				14		15		10		19		11		14		9		22		16		21

		Aikooko yrityksesi jatkaa liiketoiminnan digitalisointia koronapandemian jälkeen?

				KAIKKI (n=461)		Yrityksen koko 		Yksinyrittäjä (n=94)		2-4 henkeä (n=163)		5-9 henkeä (n=107)		10 henkeä tai enemmän (n=97)		Toimiala		ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=99)		Kauppa (n=71)		Terveydenhoito, muut palvelut (n=117)		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=43)		Teollisuus ja logistiikka (n=62)		Rakennus- ja kiinteistöala (n=65)		Alue, jossa yritys pääasiassa toimii		Uusimaa (n=150)		Pirkanmaa (n=70)		Varsinais-Suomi (n=53)		Satakunta (n=33)		Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=50)		Keski-Suomi (n=32)		Kymenlaakso & Etelä-Karjala (n=36)		Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=48)		Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=37)		Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=58)		Yrityksen liiketoiminnasta digitalisoitu ennen korona-aikaa		Merkittävä osa (n=143)		Jonkin verran (n=286)		Ei lainkaan (n=26)

		Kyllä ehdottomasti		36				25		36		37		46				51		40		37		27		24		23				40		37		39		49		36		33		17		32		28		33				57		25		52

		Todennäköisesti		47				53		47		41		46				38		50		47		45		47		57				49		47		44		37		54		48		63		46		51		58				36		52		37

		Ei osaa sanoa		11				14		11		17		2				5		6		8		26		20		15				8		9		11		11		5		17		9		14		15		3				3		16		3

		Ei jatka		6				8		5		5		5				6		3		7		2		9		5				3		6		6		3		5		3		12		9		6		5				3		7		8

		Arvioi yrityksesi kehitystä vuoden 2021 loppuun mennessä: Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnan prosesseista, tuotteista ja palveluista tukeutuu vahvasti digitaalisiin laitteisiin, ohjelmistoihin ja dataan?

				KAIKKI (n=461)		Yrityksen koko 		Yksinyrittäjä (n=94)		2-4 henkeä (n=163)		5-9 henkeä (n=107)		10 henkeä tai enemmän (n=97)		Toimiala		ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=99)		Kauppa (n=71)		Terveydenhoito, muut palvelut (n=117)		Rakennus- ja kiinteistöala (n=65)		Teollisuus ja logistiikka (n=62)		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=43)		Alue, jossa yritys pääasiassa toimii		Uusimaa (n=150)		Pirkanmaa (n=70)		Varsinais-Suomi (n=53)		Satakunta (n=33)		Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=50)		Keski-Suomi (n=32)		Kymenlaakso & Etelä-Karjala (n=36)		Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=48)		Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=37)		Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=58)		Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?		Merkittävä osa		Jonkin verran		Ei lainkaan

		81-100 %		13				16		12		12		15				39		9		8		6		3		2				21		7		7		12		13		12		3		14		5		3				35		4		3

		51-80 %		16				17		14		13		21				25		20		12		11		12		11				17		23		20		17		19		20		16		12		10		15				29		11

		21-50 %		18				17		17		17		21				17		16		19		13		22		16				18		21		18		17		17		10		13		21		24		15				10		20		33

		11-20 %		18				17		18		23		14				8		20		23		21		19		23				17		11		19		12		16		13		16		13		30		26				8		21		35

		1-10 %		21				14		24		28		15				4		18		23		27		39		25				15		23		21		32		26		36		36		30		26		21				4		29		28

		Ei lainkaan		2				2		1		1		4				2				1		3		2		5				2		2		2				2				3		5				3						3

		En osaa sanoa		12				16		15		6		10				5		17		14		19		3		18				10		13		13		9		6		10		13		6		5		15				13		12

				KAIKKI (n=406)				Yksinyrittäjä (n=79)		2-4 henkeä (n=140)		5-9 henkeä (n=99)		10 henkeä tai enemmän (n=88)				ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=94)		Kauppa (n=59)		Terveydenhoito, muut palvelut (n=102)		Rakennus- ja kiinteistöala (n=53)		Teollisuus ja logistiikka (n=59)		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=35)				Uusimaa (n=136)		Pirkanmaa (n=61)		Varsinais-Suomi (n=46)		Satakunta (n=30)		Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=47)		Keski-Suomi (n=29)		Kymenlaakso & Etelä-Karjala (n=32)		Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=44)		Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=35)		Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=49)

		81-100 %		15				19		14		13		17				41		11		9		7		3		3				23		8		8		13		14		13		3		15		5		4

		51-80 %		18				20		16		13		23				26		25		14		14		12		14				19		27		23		19		20		22		18		13		10		18

		21-50 %		20				21		19		19		24				18		19		22		16		23		19				20		24		21		19		18		10		15		22		25		18

		11-20 %		21				20		21		24		16				8		24		26		26		19		28				19		13		22		14		17		15		18		13		31		31

		1-10 %		24				17		28		30		16				4		21		27		33		40		30				17		26		24		35		27		40		42		32		28		25

		Ei lainkaan		2				3		2		1		4				2				1		4		2		6				2		2		3				3				4		5				4

				KAIKKI (n=406)		Yrityksen koko		Yksinyrittäjä (n=79)		2-4 henkeä (n=140)		5-9 henkeä (n=99)		10 henkeä tai enemmän (n=88)		Toimiala		ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=94)		Kauppa (n=59)		Terveydenhoito, muut palvelut (n=102)		Rakennus- ja kiinteistöala (n=53)		Teollisuus ja logistiikka (n=59)		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=35)		Alue, jossa yritys pääasiassa toimii		Uusimaa (n=136)		Pirkanmaa (n=61)		Varsinais-Suomi (n=46)		Satakunta (n=30)		Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=47)		Keski-Suomi (n=29)		Kymenlaakso & Etelä-Karjala (n=32)		Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=44)		Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=35)		Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=49)

		81-100 %		15				19		14		13		17				41		11		9		7		3		3				23		8		8		13		14		13		3		15		5		4

		51-80 %		18				20		16		13		23				26		25		14		14		12		14				19		27		23		19		20		22		18		13		10		18

		11-50 %		41				41		40		43		40				26		43		48		42		42		47				39		37		43		33		35		25		33		35		56		49

		0-10 %		26				20		30		31		20				6		21		28		37		42		36				19		28		27		35		30		40		46		37		28		29

		Hyödyntämällä digitaalisuutta esimerkiksi palveluissa, verkkokaupassa tai etätyössä yrityksemme voi joustavasti sopeutua koronapandemian kaltaisiin äkillisiin muutoksiin

				KAIKKI (n=526)		Yrityksen henkilöstömäärä 		Yksinyrittäjä (n=116)		2-4 henkeä (n=183)		5-9 henkeä (n=118)		10 henkeä tai enemmän (n=109)		Toimiala		ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=108)		Kauppa (n=73)		Terveydenhoito, muut palvelut (n=132)		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=57)		Teollisuus ja logistiikka (n=63)		Rakennus- ja kiinteistöala (n=89)		Yrityksen taloudellinen tavoite		Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=101)		Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=215)		Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=80)		Aseman säilyttäminen (n=128)

		Kuvaa erittäin hyvin		19				14		21		20		20				44		12		19		13		4		7				40		16		17		9

		Kuvaa hyvin		26				30		20		26		30				34		42		24		26		23		9				29		30		20		20

		Kuvaa kohtalaisesti		25				23		24		24		28				12		35		25		22		32		26				18		29		28		21

		Kuvaa huonosti		15				15		17		17		12				5		6		21		19		22		20				7		14		19		22

		Ei kuvaa lainkaan		15				18		17		14		10				4		5		10		20		19		38				7		11		17		28

						KAIKKI		KAIKKI		Yrityksen henkilöstömäärä								toimiala7														Alue, jossa yritys pääasiassa toimii																				Yrityksen taloudellinen tavoite								Yrityksen perustamisajankohta

						KAIKKI		KAIKKI		Yksinyrittäjä		2-4 henkeä		5-9 henkeä		10 henkeä tai enemmän		Teollisuus ja logistiikka		Rakennus- ja kiinteistöala		Kauppa		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut		ICT-alat ja liike-elämän palvelut		Terveydenhoito, muut palvelut		Muu ala		Uusimaa		Pirkanmaa		Varsinais-Suomi		Satakunta		Kanta-Häme, Päijät-Häme		Keski-Suomi		Kymenlaakso & Etelä-Karjala		Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala		Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa		Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi										Alle 2 vuotta sitten		2-5 vuotta sitten		6-10 vuotta sitten		Yli 10 vuotta sitten

		Hyödyntämällä digitaalisuutta esimerkiksi palveluissa, verkkokaupassa tai etätyössä yrityksemme voi joustavasti sopeutua koronapandemian kaltaisiin äkillisiin muutoksiin		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		526		526		116		183		118		109		63		89		73		57		108		132		4		172		78		55		38		53		35		36		59		42		62										52		112		108		254

				Kuvaa erittäin hyvin		19		19		14		21		20		20		4		7		12		13		44		19		75		22		18		15		22		25		18		16		16		13		16										15		21		24		17

				Kuvaa hyvin		26		26		30		20		26		30		23		9		42		26		34		24				29		25		29		28		24		26		24		24		31		31										35		21		27		25

				Kuvaa kohtalaisesti		25		25		23		24		24		28		32		26		35		22		12		25		25		17		22		26		35		27		28		24		25		17		35										9		31		23		26

				Kuvaa huonosti		15		15		15		17		17		12		22		20		6		19		5		21				16		19		19		6		12		12		29		16		16		13										16		16		12		16

				Ei kuvaa lainkaan		15		15		18		17		14		10		19		38		5		20		4		10				16		15		10		9		13		16		7		19		24		5										25		10		14		16



Kyllä	

KAIKKI (n=542)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=121)	2-4 henkeä (n=190)	5-9 henkeä (n=120)	10 henkeä tai enemmän (n=110)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=58)	Kauppa (n=76)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=104)	Teollisuus ja logistiikka (n=72)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=91)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=137)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=172)	Pirkanmaa (n=83)	Varsinais-Suomi (n=58)	Satakunta (n=38)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=55)	Keski-Suomi (n=36)	Kyme	nlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=38)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=59)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=68)	45	12	58	52	55	72	58	48	44	35	34	45	47	46	51	45	49	33	57	49	42	Ei	

KAIKKI (n=542)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=121)	2-4 henkeä (n=190)	5-9 henkeä (n=120)	10 henkeä tai enemmän (n=110)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=58)	Kauppa (n=76)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=104)	Teollisuus ja logistiikka (n=72)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=91)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=137)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=172)	Pirkanmaa (n=83)	Varsinais-Suomi (n=58)	Satakunta (n=38)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=55)	Keski-Suomi (n=36)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=38)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=59)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=68)	55	88	42	48	45	28	42	52	56	65	66	55	53	54	49	55	51	67	43	51	58	





Merkittävästi	

KAIKKI (n=520)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa (n=141)	Jonkin verran (n=282)	Ei lainkaan (n=77)	10	7	11	9	Jonkin verran	

KAIKKI (n=520)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa (n=141)	Jonkin verran (n=282)	Ei lainkaan (n=77)	38	48	40	22	Ei lainkaan	

KAIKKI (n=520)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa (n=141)	Jonkin verran (n=282)	Ei lainkaan (n=77)	52	45	49	69	





Merkittävästi	

KAIKKI (n=502)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa (n=134)	Jonkin verran (n=269)	Ei lainkaan (n=78)	5	8	4	3	Jonkin verran	

KAIKKI (n=502)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa (n=134)	Jonkin verran (n=269)	Ei lainkaan (n=78)	36	54	34	21	Ei lainkaan	

KAIKKI (n=502)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa (n=134)	Jonkin verran (n=269)	Ei lainkaan (n=78)	59	38	61	75	





Merkittävä osa	

KAIKKI (n=509)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=110)	2-4 henkeä (n=179)	5-9 henkeä (n=116)	10 henkeä tai enemmän (n=103)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=99)	Teollisuus ja logistiikka (n=68)	Kauppa (n=72)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=130)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=80)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=56)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=161)	Pirkanmaa (n=79)	Varsinais-Suomi (n=56)	Satakunta (n=37)	Kanta-Häme, Päijät-Häme	 (n=52)	Keski-Suomi (n=34)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=36)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=55)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=63)	26	25	24	23	36	55	12	29	22	18	13	30	27	27	33	40	30	32	18	9	23	Jonkin verran	

KAIKKI (n=509)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=110)	2-4 henkeä (n=179)	5-9 henkeä (n=116)	10 henkeä tai enemmän (n=103)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=99)	Teollisuus ja logistiikka (n=68)	Kauppa (n=72)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=130)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=80)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=56)	Al	ue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=161)	Pirkanmaa (n=79)	Varsinais-Suomi (n=56)	Satakunta (n=37)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=52)	Keski-Suomi (n=34)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=36)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=55)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=63)	56	54	57	59	53	41	77	57	58	54	52	56	58	63	49	49	57	60	59	76	57	Ei lainkaan	

KAIKKI (n=509)	Yrityksen henkilöstömäärä	Yksinyrittäjä (n=110)	2-4 henkeä (n=179)	5-9 henkeä (n=116)	10 henkeä tai enemmän (n=103)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=99)	Teollisuus ja logistiikka (n=68)	Kauppa (n=72	)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=130)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=80)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=56)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=161)	Pirkanmaa (n=79)	Varsinais-Suomi (n=56)	Satakunta (n=37)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=52)	Keski-Suomi (n=34)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=36)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=55)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=63)	18	22	19	18	10	5	11	14	19	28	35	14	15	10	19	11	14	9	22	16	21	





Kyllä ehdottomasti	

KAIKKI (n=461)	Yrityksen koko 	Yksinyrittäjä (n=94)	2-4 henkeä (n=163)	5-9 henkeä (n=107)	10 henkeä tai enemmän (n=97)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=99)	Kauppa (n=71)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=117)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=43)	Teollisuus ja logistiikka (n=62)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=65)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii	Uusimaa (n=150)	Pirkanmaa (n=70)	Varsinais-Suomi (n=53)	Satakunta (n=33)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=50)	Keski-Suomi (n=32)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=36)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=48)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=37)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=58)	36	25	36	37	46	51	40	37	27	24	23	40	37	39	49	36	33	17	32	28	33	Todennäköisesti	

KAIKKI (n=461)	Yrityksen koko 	Yksinyrittäjä (n=94)	2-4 henkeä (n=163)	5-9 henkeä (n=107)	10 henkeä tai enemmän (n=97)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=99)	Kauppa (n=71)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=117)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=43)	Teollisuus ja logistiikka (n=62)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=65)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii	Uusimaa (n=150)	Pirkanmaa (n=70)	Varsinais-Suomi (n=53)	Satakunta (n=33)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=50)	Keski-Suomi (n=32)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=36)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=48)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=37)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=58)	47	53	47	41	46	38	50	47	45	47	57	49	47	44	37	54	48	63	46	51	58	Ei osaa sanoa	

KAIKKI (n=461)	Yrityksen koko 	Yksinyrittäjä (n=94)	2-4 henkeä (n=163)	5-9 henkeä (n=107)	10 henkeä tai enemmän (n=97)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=99)	Kauppa (n=71)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=117)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=43)	Teollisuus ja logistiikka (n=62)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=65)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii	Uusimaa (n=150)	Pirkanmaa (n=70)	Varsinais-Suomi (n=53)	Satakunta (n=33)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=50)	Keski-Suomi (n=32)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=36)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=48)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=37)	Pohjois-Pohja	nmaa, Kainuu, Lappi (n=58)	11	14	11	17	2	5	6	8	26	20	15	8	9	11	11	5	17	9	14	15	3	Ei jatka	

KAIKKI (n=461)	Yrityksen koko 	Yksinyrittäjä (n=94)	2-4 henkeä (n=163)	5-9 henkeä (n=107)	10 henkeä tai enemmän (n=97)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=99)	Kauppa (n=71)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=117)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=43)	Teollisuus ja logistiikka (n=62)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=65)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii	Uusimaa (n=150)	Pirkanmaa (n=70)	Varsinais-Suomi (n=53)	Satakunta (n=33)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=50)	Keski-Suomi (n=32)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=36)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=48)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=37)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=58)	6	8	5	5	5	6	3	7	2	9	5	3	6	6	3	5	3	12	9	6	5	





81-100 %	

KAIKKI (n=461)	Yrityksen koko 	Yksinyrittäjä (n=94)	2-4 henkeä (n=163)	5-9 henkeä (n=107)	10 henkeä tai enemmän (n=97)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=99)	Kauppa (n=71)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=117)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=65)	Teollisuus ja logistiikka (n=62)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=43)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii	Uusimaa (n=150)	Pirkanmaa (n=70)	Varsinais-Suomi (n=53)	Satakunta (n=33)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=50)	Keski-Suomi (n=32)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=36)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=48)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=37)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=58)	13	16	12	12	15	39	9	8	6	3	2	21	7	7	12	13	12	3	14	5	3	51-80 %	

KAIKKI (n=461)	Yrityksen koko 	Yksinyrittäjä (n=94)	2-4 henkeä (n=163)	5-9 henkeä (n=107)	10 henkeä tai enemmän (n=97)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=99)	Kauppa (n=71)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=117)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=65)	Teollisuus ja logistiikka (n=62)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=43)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii	Uusimaa (n=150)	Pirkanmaa (n=70)	Varsinais-Suomi (n=53)	Satakunta (n=33)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=50)	Keski-Suomi (n=32)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=36)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=48)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=37)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=58)	16	17	14	13	21	25	20	12	11	12	11	17	23	20	17	19	20	16	12	10	15	21-50 %	

KAIKKI (n=461)	Yrityksen koko 	Yksinyrittäjä (n=94)	2-4 henkeä (n=163)	5-9 henkeä (n=107)	10 henkeä tai enemmän (n=97)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=99)	Kauppa (n=71)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=117)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=65)	Teollisuus ja logistiikka (n=62)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=43)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii	Uusimaa (n=150)	Pirkanmaa (n=70)	Varsinais-Suomi (n=53)	Satakunta (n=33)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=50)	Keski-Suomi (n=32)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=36)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=48)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=37)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=58)	18	17	17	17	21	17	16	19	13	22	16	18	21	18	17	17	10	13	21	24	15	11-20 %	

KAIKKI (n=461)	Yrityksen koko 	Yksinyrittäjä (n=94)	2-4 henkeä (n=163)	5-9 henkeä (n=107)	10 henkeä tai enemmän (n=97)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=99)	Kauppa (n=71)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=117)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=65)	Teollisuus ja logistiikka (n=62)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=43)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii	Uusimaa (n=150)	Pirkanmaa (n=70)	Varsinais-Suomi (n=53)	Satakunta (n=33)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=50)	Keski-Suomi (n=32)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=36)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=48)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=37)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=58)	18	17	18	23	14	8	20	23	21	19	23	17	11	19	12	16	13	16	13	30	26	1-10 %	

KAIKKI (n=461)	Yrityksen koko 	Yksinyrittäjä (n=94)	2-4 henk	eä (n=163)	5-9 henkeä (n=107)	10 henkeä tai enemmän (n=97)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=99)	Kauppa (n=71)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=117)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=65)	Teollisuus ja logistiikka (n=62)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=43)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii	Uusimaa (n=150)	Pirkanmaa (n=70)	Varsinais-Suomi (n=53)	Satakunta (n=33)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=50)	Keski-Suomi (n=32)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=36)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=48)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=37)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=58)	21	14	24	28	15	4	18	23	27	39	25	15	23	21	32	26	36	36	30	26	21	Ei lainkaan	

KAIKKI (n=461)	Yrityksen koko 	Yksinyrittäjä (n=94)	2-4 henkeä (n=163)	5-9 henkeä (n=107)	10 henkeä tai enemmän (n=97)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=99)	Kauppa (n=71)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=117)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=65)	Teollisuus ja logistiikka (n=62)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=43)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii	Uusimaa (n=150)	Pirkanmaa (n=70)	Varsinais-Suomi (n=53)	Satakunta (n=33)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=50)	Keski-Suomi (n=32)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=36)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=48)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=37)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=58)	2	2	1	1	4	2	1	3	2	5	2	2	2	2	3	5	3	En osaa sanoa	

KAIKKI (n=461)	Yrityksen koko 	Yksinyrittäjä (n=94)	2-4 henkeä (n=163)	5-9 henkeä (n=107)	10 henkeä tai enemmän (n=97)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=99)	Kauppa (n=71)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=117)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=65)	Teollisuus ja logistiikka (n=62)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=43)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii	Uusimaa (n=150)	Pirkanmaa (n=70)	Varsinais-Suomi (n=53)	Satakunta (n=33)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=50)	Keski-Suomi (n=32)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=36)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=48)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=37)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=58)	12	16	15	6	10	5	17	14	19	3	18	10	13	13	9	6	10	13	6	5	15	





81-100 %	

KAIKKI (n=406)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=79)	2-4 henkeä (n=140)	5-9 henkeä (n=99)	10 henkeä tai enemmän (n=88)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=94)	Kauppa (n=59)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=102)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=53)	Teollisuus ja logistiikka (n=59)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=35)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii	Uusimaa (n=136)	Pirkanmaa (n=61)	Varsinais-Suomi (n=46)	Satakunta (n=30)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=47)	Keski-Suomi (n=29)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=32)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=44)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=35)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=49)	15	19	14	13	17	41	11	9	7	3	3	23	8	8	13	14	13	3	15	5	4	51-80 %	

KAIKKI (n=406)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=79)	2-4 henkeä (n=140)	5-9 henkeä (n=99)	10 henkeä tai enemmän (n=88)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=94)	Kauppa (n=59)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=102)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=53)	Teollisuus ja logistiikka (n=59)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=35)	Alue, jossa yritys pääasiassa t	oimii	Uusimaa (n=136)	Pirkanmaa (n=61)	Varsinais-Suomi (n=46)	Satakunta (n=30)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=47)	Keski-Suomi (n=29)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=32)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=44)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=35)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=49)	18	20	16	13	23	26	25	14	14	12	14	19	27	23	19	20	22	18	13	10	18	11-50 %	

KAIKKI (n=406)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=79)	2-4 henkeä (n=140)	5-9 henkeä (n=99)	10 henkeä tai enemmän (n=88)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=94)	Kauppa (n=59)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=102)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=53)	Teollisuus ja logistiikka (n=59)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=35)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii	Uusimaa (n=136)	Pirkanmaa (n=61)	Varsinais-Suomi (n=46)	Satakunta (n=30)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=47)	Keski-Suomi (n=29)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=32)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=44)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=35)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=49)	41	41	40	43	40	26	43	48	42	42	47	39	37	43	33	35	25	33	35	56	49	0-10 %	

KAIKKI (n=406)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=79)	2-4 henkeä (n=140)	5-9 henkeä (n=99)	10 henkeä tai enemmän (n=88)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=94)	Kauppa (n=59)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=102)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=53)	Teollisuus ja logistiikka (n=59)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=35)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii	Uusimaa (n=136)	Pirkanmaa (n=61)	Varsinais-Suomi (n=46)	Satakunta (n=30)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=47)	Keski-Suomi (n=29)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=32)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=44)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=35)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=49)	26	20	30	31	20	6	21	28	37	42	36	19	28	27	35	30	40	46	37	28	29	





Liiketoimintamme on kasvanut ja henkilöstöä on palkattu lisää	

KAIKKI  (pl. majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut, n=473)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa 8n=134)	Jonkin verran (n=254)	Ei lainkaan (n=61)	11	19	10	5	Liiketoimintamme on vahvistunut jonkin verran	

KAIKKI  (pl. majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut, n=473)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa 8n=134)	Jonkin verran (n=254)	Ei 	lainkaan (n=61)	18	25	16	19	Ei suurta vaikutusta	

KAIKKI  (pl. majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut, n=473)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa 8n=134)	Jonkin verran (n=254)	Ei lainkaan (n=61)	27	22	28	30	Liiketoimintamme on heikentynyt jonkin verran	

KAIKKI  (pl. majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut, n=473)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa 8n=134)	Jonkin verran (n=254)	Ei lainkaan (n=61)	34	27	36	31	Toimintoja on jouduttu ajamaan alas j	a/tai vähintään lomauttamaan henkilöstöä	

KAIKKI  (pl. majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut, n=473)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa 8n=134)	Jonkin verran (n=254)	Ei lainkaan (n=61)	10	8	10	15	



Liiketoimintamme on kasvanut ja henkilöstöä on palkattu lisää	

KAIKKI (Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut, n=62)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa (n=9)	Jonkin verran (n=32)	Ei lainkaan (n=18)	1	11	Liiket	oimintamme on vahvistunut jonkin verran	

KAIKKI (Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut, n=62)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa (n=9)	Jonkin verran (n=32)	Ei lainkaan (n=18)	7	11	9	5	Ei suurta vaikutusta	

KAIKKI (Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut, n=62)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa (n=9)	Jonkin verran (n=32)	Ei lainkaan (n=18)	7	6	12	Liiketoimintamme on heikentynyt jonkin verran	

KAIKKI (Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut, n=62)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa (n=9)	Jonkin verran (n=32)	Ei lainkaan (n=18)	29	22	32	26	Toimintoja on jouduttu ajamaan alas ja/tai vähintään lomauttamaan henkilöstöä	

KAIKKI (Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut, n=62)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa (n=9)	Jonkin verran (n=32)	Ei lainkaan (n=18)	55	56	53	58	





Kuvaa erittäin hyvin	

KAIKKI (n=526)	Yrityksen henkilöstömäärä 	Yksinyrittäjä (n=116)	2-4 henkeä (n=183)	5-9 henkeä (n=118)	10 henkeä tai enemmän (n=109)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=108)	Kauppa (n=73)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=132)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=57)	Teollisuus ja logistiikka (n=63)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=89)	Yrityksen taloudellinen tavoite	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=101)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=215)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=80)	Aseman sä	ilyttäminen (n=128)	19	14	21	20	20	44	12	19	13	4	7	40	16	17	9	Kuvaa hyvin	

KAIKKI (n=526)	Yrityksen henkilöstömäärä 	Yksinyrittäjä (n=116)	2-4 henkeä (n=183)	5-9 henkeä (n=118)	10 henkeä tai enemmän (n=109)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=108)	Kauppa (n=73)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=132)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=57)	Teollisuus ja logistiikka (n=63)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=89)	Yrityksen taloudellinen tavoite	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=101)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=215)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=80)	Aseman säilyttäminen (n=128)	26	30	20	26	30	34	42	24	26	23	9	29	30	20	20	Kuvaa kohtalaisesti	

KAIKKI (n=526)	Yrityksen henkilöstömäärä 	Yksinyrittäjä (n=116)	2-4 henkeä (n=183)	5-9 henkeä (n=118)	10 henkeä tai enemmän (n=109)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=108)	Kauppa (n=73)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=132)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=57)	Teollisuus ja logistiikka (n=63)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=89)	Yrityksen taloudellinen tavoite	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=101)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=215)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=80)	Aseman säilyttäminen (n=128)	25	23	24	24	28	12	35	25	22	32	26	18	29	28	21	Kuvaa huonosti	

KAIKKI (n=526)	Yrityksen henkilöstömäärä 	Yksinyrittäjä (n=116)	2-4 henkeä (n=183)	5-9 henkeä (n=118)	10 henkeä tai enemmän (n=109)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=108)	Kauppa (n=73)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=132)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=57)	Teollisuus ja logistiikka (n=63)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=89)	Yrityksen taloudellinen tavoite	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=101)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=215)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=80)	Aseman säilyttäminen (n=128)	15	15	17	17	12	5	6	21	19	22	20	7	14	19	22	Ei kuvaa lainkaan	

KAIKKI (n=526)	Yrityksen henkilöstömäärä 	Yksinyrittäjä (n=116)	2-4 henkeä (n=183)	5-9 henkeä (n=118)	10 henkeä tai enemmän (n=109)	Toimiala	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=108)	Kauppa (n=73)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=132)	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=57)	Teollisuus ja logistiikka (n=63)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=89)	Yrityksen taloudellinen tavoite	Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=101)	Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=215)	Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=80)	Aseman säilyttäminen (n=128)	15	18	17	14	10	4	5	10	20	19	38	7	11	17	28	





Yrityksemme digitaaliseen kehitykseen	

KAIKKI (n=251)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=14)	2-4 henkeä (n=112)	5-9 henkeä (n=63)	10 henkeä tai enemmän (n=62)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=42)	Kauppa (n=44)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=51)	Teollisuus ja logistiikka (n=32)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=32)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=48)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=80)	Pirkanmaa (n=40)	Varsinais-Suomi (n=27)	Satakunta (n=20)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=26)	Keski-Suomi (n=18)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=13)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=33)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=22)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=29)	41	21	39	44	46	23	38	60	36	22	56	31	46	47	54	34	43	38	53	59	42	Muuhun kehitykseen	

KAIKKI (n=251)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=14)	2-4 henkeä (n=112)	5-9 henkeä (n=63)	10 henkeä tai enemmän (n=62)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=42)	Kauppa (n=44)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=51)	Teollisuus ja logistiikka (n=32)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=32)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=48)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=80)	Pirkanmaa (n=40)	Varsinais-Suomi (n=27)	Satakunta (n=20)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=26)	Keski-Suomi (n=18)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=13)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=33)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=22)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=29)	59	79	61	56	54	77	62	40	64	78	44	69	54	53	46	66	57	62	47	41	58	





Yrityksen digitaaliseen kehitykseen	

KAIKKI (n=540)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=121)	2-4 henkeä (n=190)	5-9 henkeä (n=118)	10 henkeä tai enemmän (n=110)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=58)	Kauppa (n=76)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=104)	Teollisuus ja logistiikka (n=71)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=91)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=136)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=172)	Pirkanmaa (n=83)	Varsinais-Suomi (n=58)	Satakunta (n=38)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=55)	Keski-Suomi (n=36)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=38)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=57)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=68)	18	2	23	22	26	17	23	29	15	8	19	14	22	21	28	15	21	12	29	29	17	Muuhun kehitykseen	

KAIKKI (n=540)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=121)	2-4 henkeä (n=190)	5-9 henkeä (n=118)	10 henkeä tai enemmän (n=110)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=58)	Kauppa (n=76)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=104)	Teollisuus ja logistiikka (n=71)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=91)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=136)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=172)	Pirkanmaa (n=83)	Varsinais-Suomi (n=58)	Satakunta (n=38)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=55)	Keski-Suomi (n=36)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=38)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=57)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=68)	27	9	35	29	30	56	36	19	27	27	15	31	25	24	23	30	28	21	26	20	24	Ei ole hakenut	

KAIKKI (n=540)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=121)	2-4 henkeä (n=190)	5-9 henkeä (n=118)	10 henkeä tai enemmän (n=110)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=58)	Kauppa (n=76)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=104)	Teollisuus ja logistiikka (n=71)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=91)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=136)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=172)	Pirkanmaa (n=83)	Varsinais-Suomi (n=58)	Satakunta (n=38)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=55)	Keski-Suomi (n=36)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=38)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=57)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=68)	55	88	42	49	45	28	42	52	57	65	67	55	53	54	49	55	51	67	44	51	58	







Digitaalisuutta hyödyntävien palveluiden kehittämiseen	Asiakaspalvelun, markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen	Sisäisten prosessien ja yhteistyön kehittämiseen	Etätyömahdollisuuksien kehittämiseen	Johonkin muuhun digitaaliseen kehittämiseen	63	43	28	11	2	





Liiketoimintamme on kasvanut ja henkilöstöä on palkattu lisää	

KAIKKI (n=535)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=118)	2-4 henkeä (n=189)	5-9 henkeä (n=119)	10 henkeä tai enemmän (n=109)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=59)	Teollisuus ja logistiikka (n=72)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=134)	Kauppa (n=75)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=103)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=88)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=171)	Pirkanmaa (n=82)	Varsinais-Suomi (n=58)	Satakunta (n=37)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=55)	Keski-Suomi (n=35)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=38)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=59)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=43)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=64)	10	10	15	18	2	8	9	15	11	14	14	11	8	8	14	8	8	13	9	8	Liiketoimintamme on vahvistunut jonkin verran	

KAIKKI (n=535)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=118)	2-4 henkeä (n=189)	5-9 henkeä (n=119)	10 henkeä tai enemmän (n=109)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=59)	Teollisuus ja logistiikka (n=72)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=134)	Kauppa (n=75)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=103)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=88)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=171)	Pirkanmaa (n=82)	Varsinais-Suomi (n=58)	Satakunta (n=37)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=55)	Keski-Suomi (n=35)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=38)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=59)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=43)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=64)	17	13	20	17	16	5	9	15	21	28	19	19	20	22	25	18	28	18	14	14	20	Ei suurta vaikutusta	

KAIKKI (n=535)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=118)	2-4 henkeä (n=189)	5-9 henkeä (n=119)	10 henkeä tai enemmän (n=109)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=59)	Teollisuus ja logistiikka (n=72)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=134)	Kauppa (n=75)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=103)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=88)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=171)	Pirkanmaa (n=82)	Varsinais-Suomi (n=58)	Satakunta (n=37)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=55)	Keski-Suomi (n=35)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=38)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=59)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=43)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=64)	24	25	23	26	25	7	29	26	22	22	34	23	20	27	14	26	17	48	24	21	20	Liiketoimintamme on heikentynyt jonkin verran	

KAIKKI (n=535)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=118)	2-4 henkeä (n=189)	5-9 henkeä (n=119)	10 henkeä tai enemmän (n=109)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=59)	Teollisuus ja logistiikka (n=72)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=134)	Kauppa (n=75)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=103)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=88)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=171)	Pirkanmaa (n=82)	Varsinais-Suomi (n=58)	Satakunta (n=37)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=55)	Keski-Suomi (n=35)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=38)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=59)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=43)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=64)	33	49	29	26	32	30	38	34	34	34	28	29	32	31	28	31	30	21	32	33	41	Toimintoja on jouduttu ajamaan alas ja/tai vähintään lomauttamaan henkilöstöä	

KAIKKI (n=535)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=118)	2-4 henkeä (n=189)	5-9 henkeä (n=119)	10 henkeä tai enemmän (n=109)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=59)	Teollisuus ja logistiikka (n=72)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=134)	Kauppa (n=75)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=103)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=88)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=171)	Pirkanmaa (n=82)	Varsinais-Suomi (n=58)	Satakunta (n=37)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=55)	Keski-Suomi (n=35)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=38)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=59)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=43)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=64)	15	13	19	16	10	56	15	15	8	5	4	14	17	12	26	11	17	5	17	23	10	

KAIKKI (n=535)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=118)	2-4 henkeä (n=189)	5-9 henkeä (n=119)	10 henkeä tai enemmän (n=109)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=59)	Teollisuus ja logistiikka (n=72)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=134)	Kauppa (n=75)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=103)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=88)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=171)	Pirkanmaa (n=82)	Varsinais-Suomi (n=58)	Satakunta (n=37)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=55)	Keski-Suomi (n=35)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=38)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=59)	Etelä-Pohjanmaa	, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=43)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=64)	535	118	189	119	109	59	72	134	75	103	88	171	82	58	37	55	35	38	59	43	64	





Merkittävästi	

KAIKKI (n=520)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=114)	2-4 henkeä (n=181)	5-9 henkeä (n=117)	10 henkeä tai enemmän (n=107)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=55)	Teollisuus ja logistiikka (n=68)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=132)	Kauppa (n=73)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=102)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=86)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=168)	Pirkanmaa (n=79)	Varsinais-Suomi (n=56)	Satakunta (n=37)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=52)	Keski-Suomi (n=35)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=38)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=58)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=62)	10	7	11	11	8	8	3	17	9	11	4	11	8	7	11	13	3	7	8	11	9	Jonkin verran	

KAIKKI (n=520)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=114)	2-4 henkeä (n=181)	5-9 henkeä (n=117)	10 henkeä tai enemmän (n=107)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=55)	Teollisuus ja logistiikka (n=68)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=132)	Kauppa (n=73)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=102)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=86)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=168)	Pirkanmaa (n=79)	Varsinais-Suomi (n=56)	Satakunta (n=37)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=52)	Keski-Suomi (n=35)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=38)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=58)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=62)	38	34	36	39	48	25	43	36	50	45	29	37	42	36	42	30	39	44	26	34	49	Ei lainkaan	

KAIKKI (n=520)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=114)	2-4 henkeä (n=181)	5-9 henkeä (n=117)	10 henkeä tai enemmän (n=107)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=55)	Teollisuus ja logistiikka (n=68)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=132)	Kauppa (n=73)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=102)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=86)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=168)	Pirkanmaa (n=79)	Varsinais-Suomi (n=56)	Satakunta (n=37)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=52)	Keski-Suomi (n=35)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=38)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=58)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=62)	52	59	53	49	44	66	55	47	41	43	67	52	49	58	47	57	58	49	66	55	42	





Merkittävästi	

KAIKKI (n=502)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=111)	2-4 henkeä (n=174)	5-9 henkeä (n=113)	10 henkeä tai enemmän (n=103)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=55)	Teollisuus ja logistiikka (n=66)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=123)	Kauppa (n=72)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=97)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=85)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=159)	Pirkanmaa (n=79)	Varsinais-Suomi (n=54)	Satakunta (n=35)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=50)	Keski-Suomi (n=33)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=35)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=57)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=37)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=63)	5	6	6	4	3	2	3	6	5	12	1	8	4	3	5	6	3	5	3	2	5	Jonkin verran	

KAIKKI (n=502)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=111)	2-4 henkeä (n=174)	5-9 henkeä (n=113)	10 henkeä tai enemmän (n=103)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=55)	Teollisuus ja logistiikka (n=66)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=123)	Kauppa (n=72)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=97)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=85)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=159)	Pirkanmaa (n=79)	Varsinais-Suomi (n=54)	Satakunta (n=35)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=50)	Keski-Suomi (n=33)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=35)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=57)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=37)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=63)	36	25	32	45	45	34	24	40	47	49	16	37	37	31	38	36	41	28	29	32	47	Ei lainkaan	

KAIKKI (n=502)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=111)	2-4 henkeä (n=174)	5-9 henkeä (n=113)	10 henkeä tai enemmän (n=103)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=55)	Teollisuus ja logistiikka (n=66)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=123)	Kauppa (n=72)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=97)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=85)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=159)	Pirkanmaa (n=79)	Varsinais-Suomi (n=54)	Satakunta (n=35)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=50)	Keski-Suomi (n=33)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=35)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=57)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=37)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=63)	59	69	62	51	52	64	73	55	48	39	83	56	59	65	57	58	56	66	67	65	48	





Merkittävästi	

KAIKKI (n=511)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=113)	2-4 henkeä (n=177)	5-9 henkeä (n=112)	10 henkeä tai enemmän (n=108)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=54)	Teollisuus ja logistiikka (n=68)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=128)	Kauppa (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=101)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=87)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=162)	Pirkanmaa (n=78)	Varsinais-Suomi (n=56)	Satakunta (n=36)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=51)	Keski-Suomi (n=35)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=36)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=58)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=61)	7	3	10	5	11	2	8	8	7	10	8	6	11	7	13	8	5	6	6	11	6	Jonkin verran	

KAIKKI (n=511)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=113)	2-4 henkeä (n=177)	5-9 henkeä (n=112)	10 henkeä tai enemmän (n=108)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=54)	Teollisuus ja logistiikka (n=68)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=128)	Kauppa (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=101)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=87)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=162)	Pirkanmaa (n=78)	Varsinais-Suomi (n=56)	Satakunta (n=36)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=51)	Keski-Suomi (n=35)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=36)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=58)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=61)	30	29	25	28	41	25	30	32	31	43	14	28	31	24	24	23	34	34	21	23	34	Ei ole	

KAIKKI (n=511)	Yrityksen koko	Yksinyrittäjä (n=113)	2-4 henkeä (n=177)	5-9 henkeä (n=112)	10 henkeä tai enemmän (n=108)	Toimiala	Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=54)	Teollisuus ja logistiikka (n=68)	Terveydenhoito, muut palvelut (n=128)	Kauppa (n=69)	ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=101)	Rakennus- ja kiinteistöala (n=87)	Alue, jossa yritys pääasiassa toimii 	Uusimaa (n=162)	Pirkanmaa (n=78)	Varsinais-Suomi (n=56)	Satakunta (n=36)	Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=51)	Keski-Suomi (n=35)	Kymenlaakso 	&	 Etelä-Karjala (n=36)	Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=58)	Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)	Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=61)	63	69	64	66	49	74	62	61	62	47	77	66	58	70	63	69	61	60	73	66	60	





Liiketoimintamme on kasvanut ja henkilöstöä on palkattu lisää	

KAIKKI (n=535)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa (n=143)	Jonkin verran (n=286)	Ei lainkaan (n=79)	10	18	9	4	Liiketoimintamme on vahvistunut jonkin verran	

KAIKKI (n=535)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa (n=143)	Jonkin verran (n=286)	Ei lainkaan (n=79)	17	24	15	16	Ei suurta vaikutusta	

KAIKKI (n=535)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa (n=143)	Jonkin verran (n=286)	Ei lainkaan (n=79)	24	20	26	26	Liiketoimintamme on heikentynyt jonkin verran	

KAIKKI (n=535)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa (n=143)	Jonkin verran (n=286)	Ei lainkaan (n=79)	33	27	36	30	Toimintoja on jouduttu ajamaan alas ja/tai vähintään lomauttamaan henkilöstöä	

KAIKKI (n=535)	Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa?	Merkittävä osa (n=143)	Jonkin verran (n=286)	Ei lainkaan (n=79)	15	11	14	24	







Taul6

				Erittäin paljon		Paljon		Kohtalaisesti		Vain vähän		Emme lainkaan		Liian aikaista arvioida		Total

		Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme		16		25		30		15		7		8		305

		Parantaneet asiakaskokemusta		13		23		36		13		8		8		316

		Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista		14		24		31		16		10		4		319

		Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja		11		15		30		18		20		5		304

		Laajentaneet asiakaskuntaamme		11		14		34		21		12		8		322

		Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita		11		13		31		25		13		7		327

		Lisänneet työn tuottavuutta		10		20		31		19		12		8		323

		Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä		8		20		33		20		10		9		302

		Tehostaneet omia prosessejamme		13		27		29		16		7		8		321

		Vähentäneet kustannuksia		6		13		28		29		17		7		323

		Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista		12		19		27		25		11		6		325

				Asiakaslähtöiset palvelut ja käyttöliittymät

				1		Total

		Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme		56		214

		Parantaneet asiakaskokemusta		49		221

		Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista		49		217

		Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja		36		211

		Laajentaneet asiakaskuntaamme		35		218

		Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita		34		221

		Lisänneet työn tuottavuutta		41		223

		Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä		38		210

		Tehostaneet omia prosessejamme		54		221

		Vähentäneet kustannuksia		27		215

		Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista		42		219

				Sujuva etätyö

				1		Total

		Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme		58		156

		Parantaneet asiakaskokemusta		51		159

		Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista		53		158

		Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja		41		153

		Laajentaneet asiakaskuntaamme		37		156

		Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita		37		159

		Lisänneet työn tuottavuutta		45		163

		Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä		44		154

		Tehostaneet omia prosessejamme		60		162

		Vähentäneet kustannuksia		30		156

		Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista		42		159

				Prosessien tehostaminen

				1		Total

		Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme		62		176

		Parantaneet asiakaskokemusta		55		180

		Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista		53		179

		Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja		40		174

		Laajentaneet asiakaskuntaamme		38		177

		Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita		37		181

		Lisänneet työn tuottavuutta		48		185

		Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä		44		172

		Tehostaneet omia prosessejamme		60		184

		Vähentäneet kustannuksia		29		178

		Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista		45		183

				t1y

				1		Total

		Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme		40		97

		Parantaneet asiakaskokemusta		38		104

		Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista		36		105

		Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja		28		101

		Laajentaneet asiakaskuntaamme		26		107

		Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita		24		109

		Lisänneet työn tuottavuutta		26		101

		Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä		21		98

		Tehostaneet omia prosessejamme		32		101

		Vähentäneet kustannuksia		9		106

		Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista		30		106

		Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen kriittisen tärkeää

				1		Total

		Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme		70		53

		Parantaneet asiakaskokemusta		75		53

		Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista		69		51

		Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja		65		51

		Laajentaneet asiakaskuntaamme		63		52

		Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita		62		52

		Lisänneet työn tuottavuutta		58		52

		Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä		53		49

		Tehostaneet omia prosessejamme		71		51

		Vähentäneet kustannuksia		34		53

		Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista		57		51

		Etätyön edistäminen kriittisen tärkeää

				1		Total

		Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme		83		47

		Parantaneet asiakaskokemusta		73		48

		Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista		67		48

		Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja		57		46

		Laajentaneet asiakaskuntaamme		52		46

		Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita		52		46

		Lisänneet työn tuottavuutta		61		49

		Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä		57		46

		Tehostaneet omia prosessejamme		80		49

		Vähentäneet kustannuksia		41		49

		Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista		48		48

		Miten hyödyntää digitaalisuutta																																																				Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen tärkeää		Sujuva etätyö		Prosessien tehostaminen												1

				Asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen kriittisen tärkeää						Etätyön edistäminen kriittisen tärkeää				Prosessien kehittäminen																																				Miten hyödyntää digitaalisuutta		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		217		157		182				Miten ottanut digitaalisuutta käyttöön vuotta aiemmin		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)						217

		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		52				VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		49				VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		23																																				Verkkokauppa		43		37		46						Verkkokauppa						35		8

		Verkkokauppa		56				Verkkokauppa		35				Verkkokauppa		43																																				Sähköinen ajanvaraus		21		17		23						Sähköinen ajanvaraus						18		3

		Sähköinen ajanvaraus		25				Sähköinen ajanvaraus		18				Sähköinen ajanvaraus		26																																				Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi		76		75		74						Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi						65		11

		Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi		87				Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi		69				Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi		74																																				Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		54		57		54						Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa						46		8

		Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		69				Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		55				Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		52																																				Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		17		20		17						Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava						13		4

		Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		25				Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		27				Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		26																																				Mobiili puhelinvaihde		28		30		29						Mobiili puhelinvaihde						26		2

		Mobiili puhelinvaihde		23				Mobiili puhelinvaihde		22				Mobiili puhelinvaihde		17																																				Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		69		75		71						Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan						40		29

		Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		71				Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		82				Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		91																																				Asiakkuudenhallintajärjestelmä		31		36		32						Asiakkuudenhallintajärjestelmä						25		6

		Asiakkuudenhallintajärjestelmä		50				Asiakkuudenhallintajärjestelmä		55				Asiakkuudenhallintajärjestelmä		65																																				Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta		93		94		93						Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta						87		6

		Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta		92				Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta		96				Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta		100																																				Sosiaalinen media rekrytoinnissa		41		46		46						Sosiaalinen media rekrytoinnissa						37		4

		Sosiaalinen media rekrytoinnissa		60				Sosiaalinen media rekrytoinnissa		53				Sosiaalinen media rekrytoinnissa		78																																				Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet		84		86		86						Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet						79		5

		Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet		92				Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet		92				Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet		96																																				Videoneuvottelutyökalut etätyössä		83		87		87						Videoneuvottelutyökalut etätyössä						47		36

		Videoneuvottelutyökalut etätyössä		87				Videoneuvottelutyökalut etätyössä		90				Videoneuvottelutyökalut etätyössä		100																																				Pilvitallennuspalvelut		83		85		83						Pilvitallennuspalvelut						77		6

		Pilvitallennuspalvelut		87				Pilvitallennuspalvelut		92				Pilvitallennuspalvelut		100																																				Toiminnanohjausjärjestelmä		26		30		29						Toiminnanohjausjärjestelmä						23		3

		Toiminnanohjausjärjestelmä		37				Toiminnanohjausjärjestelmä		35				Toiminnanohjausjärjestelmä		52																																				Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		24		29		26						Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)						21		3

		Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		33				Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		35				Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		61																																				Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		28		33		31						Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen						21		7

		Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		44				Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		53				Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		87																																				Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)		4		4		4						Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)						2		2

		Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)		12				Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)		10				Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)		22																																				Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)		3		3		3						Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)						2		1

		Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)		6				Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)		8				Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)		13																																				Ei hyödynnä lainkaan												apue

		Ei hyödynnä lainkaan

						Asiakaslähtöisyyden kehittäminen tärkein tavoite & 1-2

		Miten hyödyntää digitaalisuutta		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		52

				Verkkokauppa		23

				Sähköinen ajanvaraus		10

				Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi		54

				Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		42

				Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		12

				Mobiili puhelinvaihde		21

				Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		73

				Asiakkuudenhallintajärjestelmä		25

				Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta		94

				Sosiaalinen media rekrytoinnissa		31

				Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet		83

				Videoneuvottelutyökalut etätyössä		83

				Pilvitallennuspalvelut		77

				Toiminnanohjausjärjestelmä		19

				Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		19

				Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		15

				Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)		2

				Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)

				Ei hyödynnä lainkaan

																												asiakkaat_myynti3

																												Onnistunut 3-5 asiassa		Onnistunut 1-2 asiassa		Ei onnistuneet kehittämään mitään asiaa paljon		erotus

																								Miten hyödyntää digitaalisuutta		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		62		55		74

																										Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		73		47		41		32

																										Asiakkuudenhallintajärjestelmä		48		20		20		28

																										Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		37		18		14		23

																										Verkkokauppa		58		35		38		20

																										Sosiaalinen media rekrytoinnissa		52		35		34		18

																										Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi		87		75		70		17

																										Sähköinen ajanvaraus		31		16		15		16

																										Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		21		20		9		12

																										Toiminnanohjausjärjestelmä		34		20		22		12

																										Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet		89		80		80		9

																										Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)		5		4				5

																										Mobiili puhelinvaihde		31		27		27		4

																										Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		66		69		62		4

																										Pilvitallennuspalvelut		85		78		81		4

																										Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)		5		2		1		4

																										Videoneuvottelutyökalut etätyössä		85		78		82		3

																										Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta		90		98		88		2

																										Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		24		13		22		2



																												tehost_proses3

																												Onnistunut 3-5 asiassa		Onnistunut 1-2 asiassa		Ei onnistuneet kehittämään mitään asiaa paljon

																								Miten hyödyntää digitaalisuutta		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		53		37		45

																										Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		45		19		16		29

																										Asiakkuudenhallintajärjestelmä		43		41		22		21

																										Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		64		59		47		17

																										Sosiaalinen media rekrytoinnissa		51		49		36		15

																										Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		28		30		13		15

																										Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		25		24		11		14

																										Toiminnanohjausjärjestelmä		38		27		24		14

																										Pilvitallennuspalvelut		87		86		76		11

																										Sähköinen ajanvaraus		21		14		11		10

																										Mobiili puhelinvaihde		34		32		24		10

																										Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet		92		73		82		10

																										Videoneuvottelutyökalut etätyössä		89		92		80		9

																										Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		74		76		67		7

																										Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi		77		76		73		4

																										Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)		6				2		4

																										Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta		92		95		93		-1

																										Verkkokauppa		38		32		40		-2

																										Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)		2				4		-2



																												tehost_proses2

																												Onnistunut 2-5 asiassa		Onnistunut 0-1 asiassa

																								Miten hyödyntää digitaalisuutta		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		72		63

																										Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		38		17				21

																										Sosiaalinen media rekrytoinnissa		51		38				13

																										Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		29		17				12

																										Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		25		14				11

																										Asiakkuudenhallintajärjestelmä		40		30				10

																										Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		61		52				9

																										Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet		88		79				9

																										Sähköinen ajanvaraus		19		11				8

																										Mobiili puhelinvaihde		33		27				6

																										Toiminnanohjausjärjestelmä		33		27				6

																										Videoneuvottelutyökalut etätyössä		89		84				5

																										Pilvitallennuspalvelut		85		81				4

																										Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)		4		2				2

																										Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi		76		75				1

																										Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta		93		94				-1

																										Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		71		73				-2

																										Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)		1		3				-2

																										Verkkokauppa		35		40				-5

																												teh_pro2																																				ETÄTYÖ TÄRKEÄÄ, PROSESSIEN TEHOSTAMINEN ONNISTUNUT

																												1		2

																								Miten hyödyntää digitaalisuutta		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		62		95

																								1		Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet		94		81				13

																								1		Pilvitallennuspalvelut		89		82				7

																								1		Videoneuvottelutyökalut etätyössä		89		86				3

																								1		Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		77		73				4

																								1		Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		65		52				13

																								1		Sosiaalinen media rekrytoinnissa		61		36				25

																								1		Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		55		19				36

																								1		Asiakkuudenhallintajärjestelmä		48		28				20

																										Verkkokauppa		40		35				5

																								1		Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		39		22				17

																								1		Toiminnanohjausjärjestelmä		37		25				12

																										Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		27		16				11

																										Sähköinen ajanvaraus		24		13				11

																										Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)		8		2				6

																										Mobiili puhelinvaihde		31		29				2

																										Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta		95		94				1

																										Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)		3		2				1

																										Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi		74		75				-1

																																																																		PALVELUKEHITYS JA ASIAKASTYÖ TÄRKEÄÄ

																												as_my2

																												1		2

																								Miten hyödyntää digitaalisuutta		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		81		136

																								1		Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi		81		73				8

																								1		Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		73		66				7

																								1		Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		70		44				26

																								1		Sosiaalinen media rekrytoinnissa		52		35				17

																								1		Verkkokauppa		52		38				14

																								1		Asiakkuudenhallintajärjestelmä		51		20				31

																								1		Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		46		18				28

																								1		Toiminnanohjausjärjestelmä		32		22				10

																								1		Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		31		21				10

																								1		Mobiili puhelinvaihde		31		26				5

																								1		Sähköinen ajanvaraus		27		17				10

																								1		Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		20		15				5

																										Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet		91		80				11

																										Pilvitallennuspalvelut		88		81				7

																										Videoneuvottelutyökalut etätyössä		86		82				4

																										Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)		6		2				4

																										Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)		5		1				4

																										Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta		93		93

																												teh_pro2

																												1		2

																								Miten hyödyntää digitaalisuutta		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		77		105

																								1		Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta		95		92				3

																								1		Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet		88		84				4

																								1		Videoneuvottelutyökalut etätyössä		87		88				-1

																								1		Pilvitallennuspalvelut		83		83				0

																								1		Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		73		70				3

																								1		Sosiaalinen media rekrytoinnissa		61		34				27

																								1		Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		48		19				29

																								1		Asiakkuudenhallintajärjestelmä		42		25				17

																								1		Toiminnanohjausjärjestelmä		38		23				15

																										Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi		73		74				-1

																										Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		65		47				18

																										Verkkokauppa		48		44				4

																										Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		36		18				18

																										Mobiili puhelinvaihde		32		27				5

																										Sähköinen ajanvaraus		29		18				11

																										Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		23		12				11



Erittäin paljon	

Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme	Parantaneet asiakaskokemusta	Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista	Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja	Laajentaneet asiakaskuntaamme	Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita	Lisänneet työn tuottavuutta	Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä	Tehostaneet omia prosessejamme	Vähentäneet kustannuksia	Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista	16	13	14	11	11	11	10	8	13	6	12	Paljon	

Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme	Parantaneet asiakaskokemusta	Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista	Lanseeranneet uusia tuott	eita ja palveluja	Laajentaneet asiakaskuntaamme	Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita	Lisänneet työn tuottavuutta	Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä	Tehostaneet omia prosessejamme	Vähentäneet kustannuksia	Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista	25	23	24	15	14	13	20	20	27	13	19	







Verkkokauppa	Sähköinen ajanvaraus	Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava	Mobiili puhelinvaihde	Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet	Videoneuvottelutyökalut etätyössä	Pilvitallennuspalvelut	Toiminnanohjausjärjestelmä	Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)	Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)	35	18	69	55	27	22	82	55	96	53	92	90	92	35	35	53	10	8	





Verkkokauppa	Sähköinen ajanvaraus	Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava	Mobiili puhelinvaihde	Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet	Videoneuvottelutyökalut etätyössä	Pilvitallennuspalvelut	Toiminnanohjausjärjestelmä	Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)	Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)	43	26	74	52	26	17	91	65	100	78	96	100	100	52	61	87	22	13	



Onnistunut 3-5 asiassa	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Verkkokauppa	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi	Sähköinen ajanvaraus	Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava	Toiminnanohjausjärjestelmä	73	48	37	58	52	87	31	21	34	Onnistunut 1-2 asiassa	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Verkkokauppa	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi	Sähköinen ajanvaraus	Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava	Toiminnanohjausjärjestelmä	47	20	18	35	35	75	16	20	20	Ei onnistuneet kehittämään mitään asiaa paljon	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Verkkokauppa	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi	Sähköinen ajanvaraus	Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava	Toiminnanohjausjärjestelmä	41	20	14	38	34	70	15	9	22	





Onnistunut 3-5 asiassa	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava	Toiminnanohjausjärjestelmä	Pilvitallennuspalvelut	Sähköinen ajanvaraus	Mobiili puhelinvaihde	45	43	64	51	28	25	38	87	21	34	Onnistunut 1-2 asiassa	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava	Toiminnanohjausjärjestelmä	Pilvitallennuspalvelut	Sähköinen ajanvaraus	Mobiili puhelinvaihde	19	41	59	49	30	24	27	86	14	32	Ei onnistuneet kehittämään mitään asiaa paljon	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava	Toiminnanohjausjärjestelmä	Pilvitallennuspalvelut	Sähköinen ajanvaraus	Mobiili puhelinvaihde	16	22	47	36	13	11	24	76	11	24	





Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet	Sähköinen ajanvaraus	Mobiili puhelinvaihde	Toiminnanohjausjärjestelmä	Videoneuvottelutyökalut etätyössä	38	51	29	25	40	61	88	19	33	33	89	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet	Sähköinen ajanvaraus	Mobiili puhelinvaihde	Toiminnanohjausjärjestelmä	Videoneuvottelutyökalut etätyössä	17	38	17	14	30	52	79	11	27	27	84	







Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet	Pilvitallennuspalvelut	Videoneuvottelutyökalut etätyössä	Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Toiminnanohjausjärjestelmä	94	89	89	77	65	61	55	48	39	37	

Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet	Pilvitallennuspalvelut	Videoneuvottelutyökalut etätyössä	Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Toiminnanohjausjärjestelmä	81	82	86	73	52	36	19	28	22	25	







Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi	Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Verkkokauppa	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Toiminnanohjausjärjestelmä	Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Mobiili puhelinvaihde	Sähköinen ajanvaraus	81	73	70	52	52	51	46	32	31	31	27	

Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi	Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Verkkokauppa	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Toiminnanohjausjärjestelmä	Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Mobiili puhelinvaihde	Sähköinen ajanvaraus	73	66	44	35	38	20	18	22	21	26	17	







Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta	Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet	Videoneuvottelutyökalut etätyössä	Pilvitallennuspalvelut	Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Toiminnanohjausjärjestelmä	95	88	87	83	73	61	48	42	38	

Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta	Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet	Videoneuvottelutyökalut etätyössä	Pilvitallennuspalvelut	Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Toiminnanohjausjärjestelmä	92	84	88	83	70	34	19	25	23	







Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme	Parantaneet asiakaskokemusta	Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista	Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja	Laajentaneet asiakaskuntaamme	Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita	Lisänneet työn tuottavuutta	Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä	Tehostaneet omia prosessejamme	Vähentäneet kustannuksia	Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista	58	51	53	41	37	37	45	44	60	30	42	





Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme	Parantaneet asiakaskokemusta	Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista	Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja	Laajentaneet asiakaskuntaamme	Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita	Lisänneet työn tuottavuutta	Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä	Tehostaneet omia prosessejamme	Vähentäneet kustannuksia	Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista	62	55	53	40	38	37	48	44	60	29	45	





Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme	Parantaneet asiakaskokemusta	Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista	Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja	Laajentaneet asiakaskuntaamme	Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita	Lisänneet työn tuottavuutta	Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä	Tehostaneet omia prosessejamme	Vähentäneet kustannuksia	Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista	40	38	36	28	26	24	26	21	32	9	30	





Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme	Parantaneet asiakaskokemusta	Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista	Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja	Laajentaneet asiakaskuntaamme	Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita	Lisänneet työn tuottavuutta	Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä	Tehostaneet omia prosessejamme	Vähentäneet kustannuksia	Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista	56	49	49	36	35	34	41	38	54	27	42	





Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme	Parantaneet asiakaskokemusta	Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista	Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja	Laajentaneet asiakaskuntaamme	Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita	Lisänneet työn tuottavuutta	Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä	Tehostaneet omia prosessejamme	Vähentäneet kustannuksia	Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista	70	75	69	65	63	62	58	53	71	34	57	





Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme	Parantaneet asiakaskokemusta	Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista	Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja	Laajentaneet asiakaskuntaamme	Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita	Lisänneet työn tuottavuutta	Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä	Tehostaneet omia prosessejamme	Vähentäneet kustannuksia	Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista	83	73	67	57	52	52	61	57	80	41	48	





Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme	Parantaneet asiakaskokemusta	Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista	Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja	Laajentaneet asiakaskuntaamme	Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita	Lisänneet työn tuottavuutta	Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä	Tehostaneet omia prosessejamme	Vähentäneet kustannuksia	Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista	56	49	49	36	35	34	41	38	54	27	42	





Verkkokauppa	Sähköinen ajanvaraus	Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi	Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa	Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava	Mobiili puhelinvaihde	Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan	Asiakkuudenhallintajärjestelmä	Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta	Sosiaalinen media rekrytoinnissa	Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet	Videoneuvottelutyökalut etätyössä	Pilvitallennuspalvelut	Toiminnanohjausjärjestelmä	Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)	Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen	Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)	Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)	56	25	87	69	25	23	71	50	92	60	92	87	87	37	33	44	12	6	





Taul7

								Vertaa yrityksesi tulosta toimialanne keskiarvoon. Onko yrityksesi kannattavuus…?												Total

								Selvästi alle keskiarvon		Hieman alle keskiarvon		Vastaa toimialan keskiarvoa		Hieman yli keskiarvon		Selvästi yli keskiarvon		En osaa sanoa

				Mikä oli yrityksesi nettotulosprosentti viime tilikaudella (eli paljonko nettotulos oli prosentteina liikevaihdosta)?		Yli 10% negatiivinen, kuinka paljon?		6		2		3		2		1		1		15								72										Taloustulos												Total

						1-10% negatiivinen		14		17		18		2		0		9		60								74										Selvästi keskimääräistä vahvempi tulos		Jonkin verran vahvempi tulos		Keskiverto tulos		Jonkin verran heikompi tulos		Selvästi keskimääräistä heikompi tulos		Ei osaa sanoa

						0%		7		7		8		1		0		3		26								161						Miten arvioisit yrityksesi liiketoiminnan kehittyneen koronapandemian aikana?		Liiketoimintamme on kasvanut ja henkilöstöä on palkattu lisää		9		9		22		7		0		2		49

						1-5% positiivinen		8		32		43		13		2		13		111								93								Liiketoimintamme on vahvistunut jonkin verran		12		12		28		12		14		5		83

						6-10% positiivinen		4		15		30		17		5		14		85								59								Ei suurta vaikutusta		14		31		34		13		12		10		114

						11-15% positiivinen		1		0		13		20		13		6		53								459								Liiketoimintamme on heikentynyt jonkin verran		21		26		51		26		32		8		164

						16-20% positiivinen		0		2		6		8		6		4		26																Toimintoja on jouduttu ajamaan alas ja/tai vähintään lomauttamaan henkilöstöä		3		12		26		15		14		5		75

						21-25% positiivinen		0		0		9		8		5		5		27														Total				59		90		161		73		72		30		485

						yli 25% positiivinen, kuinka paljon?		0		0		4		6		11		7		28

						En osaa sanoa		4		2		18		2		2		30		58																				138

				Total				44		77		152		79		45		92		489																				236

								if (vertailu=6 and nettotulos=10) Taloustulos=6.																																111

								if (vertailu<3 and nettotulos<4) Taloustulos=5.

								if (vertailu<3 and nettotulos=10) Taloustulos=5.																												if (taloustulos=3 and koronavaik=1) talous1920=1.

								if (vertailu=6 and nettotulos<4) Taloustulos=5.																												if (taloustulos<3 and koronavaik<4) talous1920=1.

								if (vertailu<3 and nettotulos=4) Taloustulos=4.																												if (taloustulos<3 and koronavaik>3) talous1920=2.

								if (vertailu=3 and nettotulos<4) Taloustulos=4.																												if (taloustulos=3 and koronavaik>1 and koronavaik<5) talous1920=2.

								if (vertailu=4 and nettotulos<3) Taloustulos=4.																												if (taloustulos=4 and koronavaik<4) talous1920=2.

								if (vertailu<3 and nettotulos>4 and nettotulos<10) Taloustulos=3.																												if (taloustulos=5 and koronavaik<3) talous1920=2.

								if (vertailu=3 and nettotulos>3 and nettotulos<8) Taloustulos=3.																												if (taloustulos=6 and koronavaik<4) talous1920=2.

								if (vertailu=3 and nettotulos=10) Taloustulos=3.																												if (taloustulos=3 and koronavaik=5) talous1920=3.

								if (vertailu>2 and nettotulos=4) Taloustulos=3.																												if (taloustulos>3 and koronavaik>3) talous1920=3.

								if (vertailu>3 and vertailu<6 and nettotulos=3) Taloustulos=3.																												if (taloustulos=5 and koronavaik=3) talous1920=3.

								if (vertailu>4 and nettotulos=5) Taloustulos=2.

								if (vertailu=4 and nettotulos>4) Taloustulos=2.

								if (vertailu=3 and nettotulos>7 and nettotulos<10) Taloustulos=2.

								if (vertailu=5 and nettotulos>5) Taloustulos=1.

								if (vertailu=6 and nettotulos>5 and nettotulos<10) Taloustulos=1.





Taul8

						1		2		6		3		4		5

						Selvästi alle keskiarvon		Hieman alle keskiarvon		En osaa sanoa		Vastaa toimialan keskiarvoa		Hieman yli keskiarvon		Selvästi yli keskiarvon

		1		Yli 10% negatiivinen, kuinka paljon?		4		1		1		2		2		1

		2		1-10% negatiivinen		9		13		4		18		2		0

		3		0%		4		6		3		5		0		0

		4		1-5% positiivinen		7		22		11		30		11		1

		10		En osaa sanoa		4		1		20		15		1		1

		5		6-10% positiivinen		2		13		11		22		13		4						2019

		6		11-15% positiivinen		1		0		6		10		14		11				115		Ei menestyneet								224

		7		16-20% positiivinen		0		2		4		3		8		6				114		Keskinkertaiset

		8		21-25% positiivinen		0		0		3		6		6		4				124		Hyvin pärjänneet								149		0.399463807

		9		yli 25% positiivinen, kuinka paljon?		0		0		7		3		6		9														373

						if (nettotulos<4 and vertailu<4) menestys2019=3.

						if (nettotulos=10 and vertailu<3) menestys2019=3.

						if (nettotulos=4 and vertailu<3) menestys2019=3.

						if (nettotulos<4 and vertailu=6) menestys2019=3.

						if (nettotulos>5 and vertailu=6) menestys2019=1.

						if (nettotulos>5 and vertailu>2) menestys2019=1.

						if (nettotulos=5 and vertailu>3) menestys2019=1.

						if (nettotulos=10 and vertailu=5) menestys2019=1.

						if (nettotulos>0 and vertailu>0) menestys2019u=2.

						if (nettotulos>5 and nettotulos<10) menestys2019u=1.

						if (nettotulos=5 and vertailu>2 and vertailu<6) menestys2019u=1.

						if (nettotulos=10 and vertailu=5) menestys2019u=1.

						if (nettotulos=4 and vertailu=5) menestys2019u=1.





Taul4

		Correlations

				Verkkokauppa		Sähköinen ajanvaraus		Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi		Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		Mobiili puhelinvaihde		Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM-järjestelmä, kuten Hubspot tai Salesforce)		Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu ja/tai työajan seuranta		Sosiaalinen media rekrytoinnissa		Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet (kuten WhatsApp, Slack tai Yammer)		Videoneuvottelutyökalut etätyössä (kuten Microsoft Teams tai Zoom)		Pilvitallennuspalvelut (kuten Microsoft Sharepoint tai Google Drive)		Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä, kuten SAP)		Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen

		Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)		-,375**		-,159**		-,364**		-,380**		-,248**		-,192**		-,333**		-,360**		-,151**		-,168**		-,153**		-,275**		-,166**		-,167**		-,144*		-,257**

		Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä		-0.106		-0.012		-,245**		-,276**		-,237**		-,136*		-,521**		-,330**		-,266**		-,177**		-,299**		-,501**		-,277**		-,200**		-,209**		-,329**

		Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla		-,357**		-,194**		-,310**		-,320**		-,312**		-,202**		-,467**		-,392**		-,258**		-,312**		-,264**		-,474**		-,271**		-,300**		-,288**		-,531**

		Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot		-,163**		-0.068		-,235**		-,224**		-,190**		-,208**		-,233**		-,235**		-,222**		-,232**		-,197**		-,282**		-,207**		-,197**		-,252**		-,320**

				Pitääkö digi-investointeja kriittisen tärkeinä tai tärkeinä liiketoiminnan kannalta

				Kehitämme asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluita ja käyttöliittymiä (kuten helppokäyttöiset verkkosivut, tilaus- ja maksujärjestelmät ja/tai monikanavainen asiakaspalvelu)		Varmistamme sujuvan etätyön nopeilla mobiili- tai laajakaistayhteyksillä, pilvipalveluilla ja/tai tehokkailla työvälineillä		Tehostamme prosesseja automatisoimalla toistuvia työtehtäviä esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan avulla		Vahvistamme tietoturvaamme ja kyberturvaamme ja estämme tietomurrot		Ei yksikään näistä tärkeitä tai kriittisen tärkeitä liiketoiminnan kannalta

		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		145		145		70		177		70

		Verkkokauppa		50		38		59		38		27

		Sähköinen ajanvaraus		24		19		33		21		14

		Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi		82		72		80		67		36

		Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		63		59		67		51		23

		Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		20		21		27		17		3

		Mobiili puhelinvaihde		30		29		31		27		11

		Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		70		76		76		62		24

		Asiakkuudenhallintajärjestelmä		39		37		53		32		1

		Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta		93		95		100		90		77

		Sosiaalinen media rekrytoinnissa		42		45		64		46		33

		Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet		83		85		90		83		59

		Videoneuvottelutyökalut etätyössä		86		89		93		80		49

		Pilvitallennuspalvelut		86		85		89		81		56

		Toiminnanohjausjärjestelmä		28		29		41		27		10

		Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		28		29		43		29		13

		Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		32		34		59		31		6

		Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)		5		6		10		5		1

		Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)		4		3		4		4

		Ei hyödynnä lainkaan								1		6

				KAIKKI		Toimiala

				KAIKKI		Teollisuus, energia, vesihuolto		Kuljetus ja logistiikka		Rakentaminen, arkkitehti- ja insinöörisuunnittelu		Kiinteistönhuolto, siivous, puhtaanapito		Tietoliikenne, tietotekniikka ja viestintä		Kauppa, maahantuonti ja tukkukauppa		Finanssialat		Liike-elämän palvelut		Terveys- ja sosiaalipalvelut		Majoitus-, ravitsemus-, matkailu-, viihde- ja kulttuuripalvelut		Muut palvelut		Muu toimiala

		VASTAAJIEN MÄÄRÄ (n)		229		19		4		21		13		22		26		4		39		14		26		24		39

		Verkkokauppa		40		63		25		10		23		27		58		25		21		36		65		54		41

		Sähköinen ajanvaraus		20		11				10				23		8		50		10		7		38		29		28

		Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava		14		16		25		10		15		14		23				15				19		17		13

		Mobiili puhelinvaihde		25		26		25		14		15		27		46		25		18		57		15		17		21

		Videoneuvottelutyökalut etätyössä		80		89		75		71		54		91		65		100		95		71		73		79		82

		Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan		62		89		25		48		31		95		50		75		79		50		54		38		69

		Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa		49		58		50		33		54		50		62		50		51		43		54		50		36

		Asiakkuudenhallintajärjestelmä		28		37		50		10		38		41		35		50		26		7		31		21		23

		Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen		24		21		25		5		8		64		15		50		33		21		15		13		18

		Sosiaalinen media rekrytoinnissa		39		58		50		57		62		36		38		75		21		43		50		25		33

		Toiminnanohjausjärjestelmä		24		42		50		19		54		23		35				23		21		15		13		18

		Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)		22		42		50		14		15		55		8		25		21		21		8		21		23

				427		552		450		301		369		546		443		525		413		377		437		377		405

		Teollisuus, kuljetus, ICT, liike-elämän palvelut

		Rakennus- ja kiinteistöala

		Kauppa, MaRa, muut palvelut, terveyspalvelut





Taul5

				Teollisuus		Kuljetus		Rakentaminen		Kiinteistö		ICT		Kauppa		Finanssi		Liike-elämä		Terveys		MaRa		Muut palvelut		Muu ala

		Verkkokauppa		12		1		2		3		6		15		1		8		5		17		13		16

		Hakukoneoptimointi 		15		2		14		9		16		19		1		25		10		17		16		25

		Asiakastieto markkinoinnissa		11		2		7		7		11		16		2		20		6		14		12		14

		Chat		3		1		2		2		3		6		0		6		0		5		4		5

		Mobiilivaihde		5		1		3		2		6		12		1		7		8		4		4		8

		Videoneuvottelu asiakkaat		17		1		10		4		21		13		3		31		7		14		9		27

		CRM		7		2		2		5		9		9		2		10		1		8		5		9

		Taloushallinta		19		3		20		11		21		22		4		35		11		21		20		36

		Somerekry		11		2		12		8		8		10		3		8		6		13		6		13

		Sis.yhteistyön välineet		16		4		17		11		21		20		4		28		10		19		19		36

		Videoneuvottelu etätyössä		17		3		15		7		20		17		4		37		10		19		19		32

		Pilvitallennus		16		4		15		8		21		22		4		33		5		21		21		30

		ERP		8		2		4		7		5		9		0		9		3		4		3		7

		IOT		8		2		3		2		12		2		1		8		3		2		5		9

		Data AI		4		1		1		1		14		4		2		13		3		4		3		7





CA

				XLSTAT 2020.2.1.65337 - Correspondence Analysis (CA) - Start time: 01/12/2020 at 14:33:17 / End time: 01/12/2020 at 14:33:22 / Microsoft Excel 16.012527

				Two-way table: Workbook = kuvat.xlsx / Sheet = Taul5 / Range = Taul5!$A$1:$M$16 / 15 rows and 12 columns

				Distance: Chi-square





				Test of independence between the rows and the columns:



				Chi-square (Observed value)		134.611

				Chi-square (Critical value)		183.959

				DF		154

				p-value		0.868

				alpha		0.05

				Test interpretation:

				H0: The rows and the columns of the table are independent.

				Ha: There is a link between the rows and the columns of the table.

				As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0,05, one cannot reject the null hypothesis H0.



				Total inertia:				0.074

				Eigenvalues and percentages of inertia:



						F1		F2		F3		F4		F5		F6		F7		F8		F9		F10		F11

				Eigenvalue		0.026		0.012		0.011		0.010		0.006		0.004		0.003		0.001		0.001		0.001		0.000

				Inertia (%)		35.027		16.749		15.060		12.827		7.633		5.098		3.974		1.619		0.998		0.851		0.165

				Cumulative %		35.027		51.776		66.837		79.663		87.297		92.395		96.368		97.987		98.985		99.835		100.000

														 

				Results for the rows:

				Weights, distances and squared distances to the origin, inertias and relative inertias (rows):



						Weight (relative)		Distance		Sq-Distance		Inertia		Relative inertia

				Verkkokauppa		0.054		0.449		0.202		0.01100		0.149

				Hakukoneoptimointi		0.093		0.132		0.017		0.00161		0.022

				Asiakastieto markkinoinnissa		0.067		0.158		0.025		0.00167		0.022

				Chat		0.020		0.361		0.131		0.00266		0.036

				Mobiilivaihde		0.034		0.507		0.257		0.00863		0.116

				Videoneuvottelu asiakkaat		0.086		0.247		0.061		0.00526		0.071

				CRM		0.038		0.308		0.095		0.00361		0.049

				Taloushallinta		0.123		0.103		0.011		0.00130		0.018

				Somerekry		0.055		0.368		0.135		0.00743		0.100

				Sis.yhteistyön välineet		0.113		0.118		0.014		0.00158		0.021

				Videoneuvottelu etätyössä		0.110		0.136		0.019		0.00205		0.028

				Pilvitallennus		0.110		0.143		0.020		0.00225		0.030

				ERP		0.034		0.446		0.199		0.00669		0.090

				IOT		0.031		0.495		0.245		0.00768		0.104

				Data AI		0.031		0.583		0.340		0.01068		0.144

				Principal coordinates (rows):



						F1		F2		F3		F4		F5		F6		F7		F8		F9		F10		F11

				Verkkokauppa		-0.288		0.295		0.083		-0.011		0.145		-0.043		-0.040		0.002		-0.006		0.015		0.001

				Hakukoneoptimointi		-0.069		-0.031		0.001		-0.056		-0.038		-0.050		-0.006		0.044		0.046		0.021		-0.003

				Asiakastieto markkinoinnissa		-0.085		0.047		0.039		0.049		-0.066		0.037		0.000		0.069		-0.028		0.002		-0.011

				Chat		-0.166		0.172		-0.074		0.192		-0.134		-0.031		0.033		-0.021		0.079		-0.049		0.041

				Mobiilivaihde		-0.118		-0.054		0.431		-0.201		-0.063		0.042		0.065		-0.047		-0.003		-0.038		0.001

				Videoneuvottelu asiakkaat		0.193		0.030		-0.010		-0.051		-0.009		-0.003		-0.134		-0.037		0.012		-0.014		-0.003

				CRM		0.007		0.059		0.046		0.277		0.029		0.089		0.005		-0.053		-0.022		0.022		-0.010

				Taloushallinta		-0.011		-0.047		-0.065		-0.058		-0.019		-0.003		0.003		-0.006		-0.001		0.006		-0.013

				Somerekry		-0.189		-0.234		-0.046		0.012		0.159		0.120		-0.035		0.025		0.013		-0.024		0.010

				Sis.yhteistyön välineet		-0.012		-0.051		-0.052		-0.031		0.024		-0.011		0.059		-0.045		0.003		0.037		0.004

				Videoneuvottelu etätyössä		0.069		0.021		-0.064		-0.072		-0.032		-0.006		-0.002		0.016		-0.049		-0.001		0.017

				Pilvitallennus		0.011		0.066		-0.096		0.033		-0.030		0.016		0.054		-0.008		0.005		-0.038		-0.009

				ERP		-0.161		-0.240		0.139		0.252		-0.124		-0.109		-0.073		-0.011		-0.023		0.012		0.005

				IOT		0.365		-0.088		0.093		0.095		0.203		-0.193		0.068		0.029		-0.007		-0.037		-0.003

				Data AI		0.525		0.089		0.169		0.070		0.003		0.134		0.027		0.047		0.035		0.039		0.010

				Standard coordinates (rows):



						F1		F2		F3		F4		F5		F6		F7		F8		F9		F10		F11

				Verkkokauppa		-1.789		2.649		0.783		-0.116		1.933		-0.698		-0.743		0.057		-0.208		0.589		0.099

				Hakukoneoptimointi		-0.428		-0.283		0.014		-0.576		-0.512		-0.806		-0.114		1.256		1.683		0.847		-0.231

				Asiakastieto markkinoinnissa		-0.530		0.418		0.372		0.504		-0.879		0.609		0.004		1.989		-1.021		0.061		-0.995

				Chat		-1.031		1.547		-0.703		1.968		-1.788		-0.507		0.615		-0.603		2.913		-1.936		3.716

				Mobiilivaihde		-0.730		-0.482		4.084		-2.067		-0.840		0.677		1.202		-1.346		-0.123		-1.512		0.060

				Videoneuvottelu asiakkaat		1.201		0.267		-0.094		-0.523		-0.125		-0.049		-2.474		-1.062		0.431		-0.557		-0.295

				CRM		0.042		0.525		0.432		2.842		0.384		1.453		0.092		-1.534		-0.795		0.861		-0.932

				Taloushallinta		-0.069		-0.425		-0.617		-0.598		-0.252		-0.048		0.056		-0.176		-0.042		0.232		-1.145

				Somerekry		-1.173		-2.098		-0.434		0.123		2.117		1.953		-0.652		0.723		0.470		-0.974		0.862

				Sis.yhteistyön välineet		-0.076		-0.453		-0.494		-0.322		0.323		-0.173		1.079		-1.294		0.123		1.482		0.402

				Videoneuvottelu etätyössä		0.431		0.192		-0.610		-0.739		-0.422		-0.104		-0.041		0.450		-1.797		-0.042		1.575

				Pilvitallennus		0.067		0.592		-0.906		0.337		-0.400		0.258		1.001		-0.236		0.186		-1.496		-0.846

				ERP		-0.996		-2.151		1.318		2.581		-1.651		-1.779		-1.341		-0.312		-0.835		0.476		0.426

				IOT		2.268		-0.791		0.884		0.973		2.705		-3.147		1.259		0.842		-0.270		-1.490		-0.289

				Data AI		3.257		0.801		1.604		0.722		0.035		2.173		0.489		1.346		1.285		1.554		0.905

				Contributions (rows):



						Weight (relative)		F1		F2		F3		F4		F5		F6		F7		F8		F9		F10		F11

				Verkkokauppa		0.054		0.174		0.382		0.033		0.001		0.204		0.027		0.030		0.000		0.002		0.019		0.001

				Hakukoneoptimointi		0.093		0.017		0.007		0.000		0.031		0.024		0.060		0.001		0.147		0.263		0.067		0.005

				Asiakastieto markkinoinnissa		0.067		0.019		0.012		0.009		0.017		0.052		0.025		0.000		0.266		0.070		0.000		0.066

				Chat		0.020		0.022		0.049		0.010		0.079		0.065		0.005		0.008		0.007		0.173		0.076		0.281

				Mobiilivaihde		0.034		0.018		0.008		0.560		0.143		0.024		0.015		0.048		0.061		0.001		0.077		0.000

				Videoneuvottelu asiakkaat		0.086		0.125		0.006		0.001		0.024		0.001		0.000		0.529		0.098		0.016		0.027		0.008

				CRM		0.038		0.000		0.010		0.007		0.307		0.006		0.080		0.000		0.089		0.024		0.028		0.033

				Taloushallinta		0.123		0.001		0.022		0.047		0.044		0.008		0.000		0.000		0.004		0.000		0.007		0.161

				Somerekry		0.055		0.076		0.242		0.010		0.001		0.247		0.210		0.023		0.029		0.012		0.052		0.041

				Sis.yhteistyön välineet		0.113		0.001		0.023		0.028		0.012		0.012		0.003		0.131		0.189		0.002		0.248		0.018

				Videoneuvottelu etätyössä		0.110		0.020		0.004		0.041		0.060		0.020		0.001		0.000		0.022		0.355		0.000		0.273

				Pilvitallennus		0.110		0.000		0.039		0.090		0.012		0.018		0.007		0.110		0.006		0.004		0.246		0.079

				ERP		0.034		0.033		0.155		0.058		0.224		0.091		0.106		0.060		0.003		0.023		0.008		0.006

				IOT		0.031		0.161		0.020		0.025		0.030		0.230		0.311		0.050		0.022		0.002		0.070		0.003

				Data AI		0.031		0.333		0.020		0.081		0.016		0.000		0.148		0.007		0.057		0.052		0.076		0.026

				Squared cosines (rows):



						F1		F2		F3		F4		F5		F6		F7		F8		F9		F10		F11

				Verkkokauppa		0.411		0.431		0.034		0.001		0.105		0.009		0.008		0.000		0.000		0.001		0.000

				Hakukoneoptimointi		0.275		0.057		0.000		0.182		0.086		0.142		0.002		0.109		0.121		0.026		0.000

				Asiakastieto markkinoinnissa		0.293		0.087		0.062		0.097		0.176		0.056		0.000		0.191		0.031		0.000		0.005

				Chat		0.211		0.227		0.042		0.282		0.139		0.007		0.009		0.003		0.048		0.018		0.013

				Mobiilivaihde		0.054		0.011		0.724		0.158		0.016		0.007		0.017		0.008		0.000		0.006		0.000

				Videoneuvottelu asiakkaat		0.615		0.015		0.002		0.043		0.001		0.000		0.296		0.022		0.002		0.003		0.000

				CRM		0.000		0.036		0.022		0.808		0.009		0.084		0.000		0.030		0.005		0.005		0.001

				Taloushallinta		0.012		0.211		0.400		0.320		0.034		0.001		0.001		0.003		0.000		0.003		0.015

				Somerekry		0.265		0.404		0.016		0.001		0.188		0.107		0.009		0.005		0.001		0.004		0.001

				Sis.yhteistyön välineet		0.011		0.183		0.195		0.070		0.042		0.008		0.246		0.144		0.001		0.099		0.001

				Videoneuvottelu etätyössä		0.259		0.025		0.223		0.279		0.054		0.002		0.000		0.013		0.128		0.000		0.016

				Pilvitallennus		0.006		0.213		0.449		0.053		0.044		0.012		0.145		0.003		0.001		0.069		0.004

				ERP		0.129		0.288		0.097		0.318		0.077		0.060		0.027		0.001		0.003		0.001		0.000

				IOT		0.546		0.032		0.036		0.037		0.169		0.153		0.019		0.003		0.000		0.006		0.000

				Data AI		0.809		0.023		0.084		0.015		0.000		0.052		0.002		0.006		0.004		0.004		0.000

				Results for the columns:

				Weights, distances and squared distances to the origin, inertias and relative inertias (columns):



						Weight (relative)		Distance		Sq-Distance		Inertia		Relative inertia

				Teollisuus		0.093		0.182		0.033		0.003		0.041

				Kuljetus		0.017		0.394		0.155		0.003		0.036

				Rakentaminen		0.070		0.337		0.113		0.008		0.107

				Kiinteistö		0.048		0.402		0.162		0.008		0.104

				ICT		0.107		0.335		0.112		0.012		0.162

				Kauppa		0.108		0.276		0.076		0.008		0.111

				Finanssi		0.018		0.430		0.185		0.003		0.044

				Liike-elämä		0.153		0.222		0.049		0.008		0.102

				Terveys		0.048		0.414		0.172		0.008		0.112

				MaRa		0.100		0.253		0.064		0.006		0.087

				Muut palvelut		0.088		0.229		0.052		0.005		0.062

				Muu ala		0.151		0.125		0.016		0.002		0.032

				Principal coordinates (columns):



						F1		F2		F3		F4		F5		F6		F7		F8		F9		F10		F11

				Teollisuus		-0.021		-0.020		0.048		0.066		0.092		-0.078		-0.097		0.009		-0.021		-0.033		-0.007

				Kuljetus		0.010		-0.133		0.050		0.288		0.039		-0.063		0.192		-0.031		-0.049		-0.058		0.054

				Rakentaminen		-0.068		-0.238		-0.189		-0.115		-0.007		0.020		0.017		0.013		0.032		-0.037		-0.002

				Kiinteistö		-0.207		-0.254		-0.011		0.219		-0.038		0.003		-0.005		0.015		-0.010		0.065		-0.009

				ICT		0.310		0.000		0.077		0.064		0.054		0.012		0.030		0.014		0.043		0.006		-0.004

				Kauppa		-0.203		0.061		0.140		0.029		-0.087		0.035		0.018		-0.034		0.020		-0.023		-0.008

				Finanssi		0.199		-0.040		-0.047		-0.004		0.167		0.311		0.055		-0.051		-0.106		-0.016		-0.024

				Liike-elämä		0.167		0.032		-0.042		-0.002		-0.129		0.007		-0.034		0.015		-0.020		-0.001		0.004

				Terveys		-0.047		-0.135		0.286		-0.257		0.026		0.001		0.010		0.039		-0.023		0.021		0.011

				MaRa		-0.170		0.132		-0.063		0.019		0.065		0.076		-0.044		0.028		0.017		0.010		0.015

				Muut palvelut		-0.092		0.142		-0.076		-0.032		0.017		-0.068		0.099		0.043		-0.018		0.005		-0.012

				Muu ala		0.024		0.020		-0.056		-0.064		0.029		-0.043		-0.005		-0.064		0.001		0.022		0.003

				Standard coordinates (columns):



						F1		F2		F3		F4		F5		F6		F7		F8		F9		F10		F11

				Teollisuus		-0.132		-0.182		0.458		0.672		1.221		-1.263		-1.785		0.254		-0.766		-1.302		-0.647

				Kuljetus		0.064		-1.194		0.477		2.954		0.522		-1.026		3.537		-0.908		-1.800		-2.298		4.904

				Rakentaminen		-0.423		-2.133		-1.792		-1.179		-0.100		0.318		0.315		0.386		1.171		-1.489		-0.180

				Kiinteistö		-1.288		-2.276		-0.108		2.245		-0.511		0.053		-0.089		0.438		-0.351		2.608		-0.780

				ICT		1.924		0.002		0.728		0.655		0.717		0.192		0.547		0.399		1.585		0.229		-0.362

				Kauppa		-1.260		0.544		1.321		0.299		-1.151		0.564		0.334		-0.976		0.721		-0.909		-0.706

				Finanssi		1.232		-0.362		-0.448		-0.044		2.219		5.054		1.022		-1.469		-3.902		-0.629		-2.154

				Liike-elämä		1.038		0.288		-0.401		-0.018		-1.720		0.116		-0.634		0.419		-0.735		-0.045		0.353

				Terveys		-0.291		-1.212		2.709		-2.635		0.343		0.015		0.182		1.135		-0.840		0.854		0.967

				MaRa		-1.058		1.189		-0.595		0.191		0.860		1.242		-0.807		0.821		0.631		0.415		1.371

				Muut palvelut		-0.572		1.275		-0.719		-0.329		0.230		-1.105		1.823		1.241		-0.666		0.200		-1.110

				Muu ala		0.150		0.177		-0.531		-0.659		0.382		-0.705		-0.100		-1.841		0.047		0.868		0.253

				Contributions (columns):



						Weight (relative)		F1		F2		F3		F4		F5		F6		F7		F8		F9		F10		F11

				Teollisuus		0.093		0.002		0.003		0.020		0.042		0.139		0.148		0.296		0.006		0.055		0.158		0.039

				Kuljetus		0.017		0.000		0.024		0.004		0.149		0.005		0.018		0.213		0.014		0.055		0.090		0.410

				Rakentaminen		0.070		0.013		0.318		0.224		0.097		0.001		0.007		0.007		0.010		0.096		0.155		0.002

				Kiinteistö		0.048		0.079		0.248		0.001		0.241		0.012		0.000		0.000		0.009		0.006		0.326		0.029

				ICT		0.107		0.395		0.000		0.057		0.046		0.055		0.004		0.032		0.017		0.268		0.006		0.014

				Kauppa		0.108		0.171		0.032		0.188		0.010		0.143		0.034		0.012		0.103		0.056		0.089		0.054

				Finanssi		0.018		0.027		0.002		0.004		0.000		0.087		0.450		0.018		0.038		0.268		0.007		0.082

				Liike-elämä		0.153		0.165		0.013		0.025		0.000		0.452		0.002		0.061		0.027		0.083		0.000		0.019

				Terveys		0.048		0.004		0.071		0.355		0.336		0.006		0.000		0.002		0.062		0.034		0.035		0.045

				MaRa		0.100		0.112		0.142		0.035		0.004		0.074		0.155		0.065		0.068		0.040		0.017		0.188

				Muut palvelut		0.088		0.029		0.142		0.045		0.009		0.005		0.107		0.291		0.135		0.039		0.003		0.108

				Muu ala		0.151		0.003		0.005		0.042		0.066		0.022		0.075		0.002		0.511		0.000		0.114		0.010

				Squared cosines (columns):



						F1		F2		F3		F4		F5		F6		F7		F8		F9		F10		F11

				Teollisuus		0.014		0.012		0.071		0.130		0.256		0.183		0.284		0.002		0.013		0.032		0.002

				Kuljetus		0.001		0.114		0.016		0.534		0.010		0.026		0.237		0.006		0.015		0.021		0.019

				Rakentaminen		0.041		0.498		0.316		0.117		0.000		0.003		0.003		0.002		0.009		0.012		0.000

				Kiinteistö		0.267		0.398		0.001		0.296		0.009		0.000		0.000		0.001		0.001		0.027		0.000

				ICT		0.857		0.000		0.053		0.036		0.026		0.001		0.008		0.002		0.017		0.000		0.000

				Kauppa		0.540		0.048		0.255		0.011		0.098		0.016		0.004		0.015		0.005		0.007		0.001

				Finanssi		0.213		0.009		0.012		0.000		0.150		0.521		0.017		0.014		0.061		0.001		0.003

				Liike-elämä		0.566		0.021		0.036		0.000		0.339		0.001		0.024		0.004		0.008		0.000		0.000

				Terveys		0.013		0.106		0.477		0.384		0.004		0.000		0.001		0.009		0.003		0.003		0.001

				MaRa		0.452		0.273		0.062		0.005		0.065		0.091		0.030		0.013		0.005		0.002		0.004

				Muut palvelut		0.162		0.384		0.110		0.020		0.006		0.088		0.186		0.035		0.006		0.000		0.003

				Muu ala		0.037		0.025		0.202		0.266		0.053		0.121		0.002		0.262		0.000		0.031		0.001

				Symmetric plots:

														 

				Asymmetric plots:

														 

														 



RunProcCA_
Form3.txt
RefEditT,RefEdit0,'Taul5'!$A$1:$M$16,True,000000000001_General,True,,False,
OptionButtonOV,OptionButton,False,True,000000000103_General,True,Observations/variables table,False,
CheckBox_Desc,CheckBox,False,True,300000000101_Outputs,True,Descriptive statistics,False,
CheckBox_Cont,CheckBox,False,True,300000000000_Outputs,True,Contingency table,False,
CheckBoxSym,CheckBox,True,True,400000000000_Charts|Maps,True,Symmetric plots,False,
TextBox_conf,TextBox,5,True,100000000103_Options,True,Significance level (%):,False,
TextBoxSuppC,TextBox,0,True,100000000500_Options,True,Supplementary columns:,False,
TextBoxSuppR,TextBox,0,True,100000000300_Options,True,Supplementary rows:,False,
CheckBoxChiSq,CheckBox,True,True,100000000002_Options,True,Test of independence,False,
CheckBoxEigen,CheckBox,True,True,300000000003_Outputs,True,Eigenvalues,False,
CheckBoxStdCoord,CheckBox,True,True,300000000303_Outputs,True,Standard coordinates,False,
CheckBoxCont,CheckBox,True,True,300000000403_Outputs,True,Contributions,False,
CheckBoxCos,CheckBox,True,True,300000000503_Outputs,True,Squared cosines,False,
CheckBoxDist,CheckBox,False,True,300000000103_Outputs,True,Chi-square distance,False,
CheckBoxCoord,CheckBox,True,True,300000000203_Outputs,True,Principal coordinates,False,
CheckBoxDisj,CheckBox,False,True,300000000001_Outputs,True,Disjunctive table,False,
OptionButtonDM,OptionButton,True,True,000000000003_General,True,Two-way table,False,
CheckBoxSRC,CheckBox,True,True,400000000100_Charts|Maps,True,Rows and columns,False,
CheckBoxSR,CheckBox,False,True,400000000200_Charts|Maps,True,Rows,False,
CheckBoxSC,CheckBox,False,True,400000000300_Charts|Maps,True,Columns,False,
CheckBoxAsym,CheckBox,True,True,400000000001_Charts|Maps,True,Asymmetric plots,False,
CheckBoxAC,CheckBox,True,True,400000000201_Charts|Maps,True,Columns,False,
CheckBoxAR,CheckBox,True,True,400000000101_Charts|Maps,True,Rows,False,
CheckBoxInByCell,CheckBox,False,True,300000000100_Outputs,True,Inertia by cell,False,
ScrollBarFact,ScrollBar,251,True,100000000504_Options,False,,,
TextBoxCompMax,TextBox,5,True,100000000404_Options,True,,False,
TextBoxMinPerc,TextBox,80,True,100000000204_Options,True,,False,
CheckBoxMaxFilter,CheckBox,False,True,100000000304_Options,True,Maximum number,False,
CheckBoxMinFilter,CheckBox,False,True,100000000104_Options,True,Minimum %,False,
CheckBoxNSCA,CheckBox,False,True,100000000600_Options,True,Non-symmetrical analysis,False,
OptionButtonCR,OptionButton,False,True,100000000800_Options,True,Columns depend on rows,False,
OptionButtonRC,OptionButton,True,True,100000000700_Options,True,Rows depend on columns,False,
ComboBoxSupp,ComboBox,0,True,100000000100_Options,True,,False,
CheckBoxTrans,CheckBox,False,False,02,False,Trans,False,
CheckBoxSort,CheckBox,True,True,300000000002_Outputs,True,Sort the categories alphabetically,False,
CheckBoxProfiles,CheckBox,False,True,300000000200_Outputs,True,Row and column profiles,False,
OptionButtonMVRemove,OptionButton,False,True,200000000300_Missing data,True,Remove the observations,False,
OptionButtonMVCat,OptionButton,False,True,200000000400_Missing data,True,Group missing values into a new category,False,
OptionButtonReplace0,OptionButton,False,True,200000000100_Missing data,True,Replace missing data by 0,False,
OptionButtonMVRefuse,OptionButton,True,True,200000000000_Missing data,True,Do not accept missing data,False,
OptionButtonMVExp,OptionButton,False,True,200000000200_Missing data,True,Replace missing values by their expected value,False,
CheckBox3DTab,CheckBox,False,True,300000000603_Outputs,True,Table for 3D visualization,False,
CheckBoxCC,CheckBox,False,True,400000000202_Charts|Maps,True,Columns,False,
CheckBoxCR,CheckBox,False,True,400000000102_Charts|Maps,True,Rows,False,
CheckBoxContribBip,CheckBox,False,True,400000000002_Charts|Maps,True,Contribution biplot,False,
ComboBoxDist,ComboBox,0,True,100000000001_Options,True,Distance:,False,
TextBoxLength,TextBox,1,True,400000000401_Charts|Maps,True,Lengthening factor:,False,
CheckBoxVectors,CheckBox,False,True,400000000301_Charts|Maps,True,Vectors,False,
CheckBoxChartCont,CheckBox,False,True,300000000300_Outputs,True,3D view of the contingency table,False,
CheckBoxConfRegion,CheckBox,False,True,400000000003_Charts|Maps,True,Confidence ellipses,False,
TextBoxPointsCol,TextBox,0.5,True,420000000300_Charts|Column options,True,Sum(Cos2)>,False,
CheckBoxFilterCol,CheckBox,False,True,420000000000_Charts|Column options,True,Filter columns,False,
ComboBoxFilterCol,ComboBox,4,True,420000000100_Charts|Column options,True,Select the filtering option,False,
RefEditGroupFilterCol,RefEdit,,True,420000000400_Charts|Column options,True,Group variable:,False,
ComboBoxSizeCol,ComboBox,0,True,420000000700_Charts|Column options,True,Resize column points with:,False,
CheckBoxSizeCol,CheckBox,False,True,420000000600_Charts|Column options,True,Resize column points with,False,
TextBoxPointsRow,TextBox,0.5,True,410000000300_Charts|Row options,True,Sum(Cos2)>,False,
CheckBoxFilterRow,CheckBox,False,True,410000000000_Charts|Row options,True,Filter rows,False,
ComboBoxFilterRow,ComboBox,4,True,410000000100_Charts|Row options,True,Select the filtering option,False,
RefEditGroupFilterRow,RefEdit,,True,410000000500_Charts|Row options,True,Group variable:,False,
ComboBoxSizeRow,ComboBox,0,True,410000000700_Charts|Row options,True,Select the criteria to resize the column points,False,
CheckBoxSizeRow,CheckBox,False,True,410000000600_Charts|Row options,True,Resize row points with,False,
CheckBoxColorsRow,CheckBox,False,True,410000000101_Charts|Row options,True,Colored labels,False,
CheckBoxDispLabelsRow,CheckBox,True,True,410000000001_Charts|Row options,True,Row labels,False,
CheckBoxColorsCol,CheckBox,False,True,420000000101_Charts|Column options,True,Colored labels,False,
CheckBoxDispLabelsCol,CheckBox,True,True,420000000001_Charts|Column options,True,Column labels,False,
CheckBoxColors,CheckBox,False,True,400000000004_Charts|Maps,True,Colored labels,False,
CheckBoxDispLabels,CheckBox,False,True,400000000104_Charts|Maps,True,Labels,False,
CheckBoxConfRegionR,CheckBox,False,True,410000000002_Charts|Row options,True,Confidence ellipses,False,
CheckBoxConfRegionC,CheckBox,False,True,420000000002_Charts|Column options,True,Confidence ellipses,False,
CheckBoxCEC,CheckBox,False,True,400000000103_Charts|Maps,True,Columns,False,
CheckBoxCER,CheckBox,False,True,400000000203_Charts|Maps,True,Rows,False,
OptionButton_W,OptionButton,False,True,000000000004_General,True,Workbook,False,
OptionButton_R,OptionButton,False,True,000000010004_General,True,Range,False,
OptionButton_S,OptionButton,True,True,000000020004_General,True,Sheet,False,
RefEdit_R,RefEdit,,True,000000000104_General,True,Range:,False,
CheckBoxLabels,CheckBox,True,True,000000000204_General,True,Labels included,False,
CheckBox_W,CheckBox,False,True,000000000304_General,True,Weights,False,
RefEdit_W,RefEdit,,True,000000000404_General,True,Weights:,False,
CheckBoxDisplay2Axes,CheckBox,False,True,100000000704_Options,True,Display charts on two axes,False,


Scree plot

Eigenvalue	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	2.5949388363941943E-2	1.	2408662418564535E-2	1.1157275735531814E-2	9.5026743632784395E-3	5.6550818733215585E-3	3.776710136287519E-3	2.9437661521438717E-3	1.1994367578062469E-3	7.3905514222968318E-4	6.3016281444115588E-4	1.2199551689670771E-4	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	35.026881731048718	51.776284255676998	66.836545875261692	79.663401228574529	87.296717327518664	92.39457849560749	96.368119120491187	97.98713722104614	98.984725167880896	99.835328583389767	99.999999999999986	axis



Eigenvalue



Inertia (%)



Rows	Verkkokauppa

Hakukoneoptimointi

Asiakastieto markkinoinnissa

Chat

Mobiilivaihde

Videoneuvottelu asiakkaat

CRM

Taloushallinta

Somerekry

Sis.yhteistyön välineet

Videoneuvottelu etätyössä

Pilvitallennus

ERP

IOT

Data AI

-0.28825059771049322	-6.8967772246797926E-2	-8.5301434486733121E-2	-0.16608586025527097	-0.11763703475040532	0.19345462542143169	6.7844375400942904E-3	-1.1133651418802777E-2	-0.18901796357446382	-1.228206687734743E-2	6.9406327081097119E-2	1.0798247599873972E-2	-0.16051242808089988	0.36542060702549611	0.52462217838948466	0.29506644507474544	-3.1476574588744179E-2	4.650800234160498E-2	0.17228453822327641	-5.3716987918527345E-2	2.9746118321516427E-2	5.8521927652391864E-2	-4.7343615356770397E-2	-0.23372900536615951	-5.0505420341724776E-2	2.1377488595636363E-2	6.5967434863035745E-2	-0.23963545199294034	-8.8119746875063229E-2	8.9189173765628682E-2	Columns	Teollisuus

Kuljetus

Rakentaminen

Kiinteistö

ICT

Kauppa

Finanssi

Liike-elämä

Terveys

MaRa

Muut palvelut

Muu ala

-2.126363497030483E-2	1.0372392888180601E-2	-6.8134488928317513E-2	-0.20748881235061675	0.30995502563000754	-0.20301135352350014	0.19850176932648814	0.16716872388532775	-4.6954942414329459E-2	-0.17043790096731321	-9.2119634258655755E-2	2.4121752241978274E-2	-2.0247952890565194E-2	-0.13301869132943051	-0.23756246506139039	-0.25353609179745085	2.5530889563703837E-4	6.0646516307106844E-2	-4.0333618699650922E-2	3.2081252943188344E-2	-0.13503140609201278	0.13241185282300427	0.14203237089337348	1.9744731486834206E-2	

Asymmetric row plot
(axes F1 and F2: 51,78 %)

Rows	Verkkokauppa

Hakukoneoptimointi

Asiakastieto markkinoinnissa

Chat

Mobiilivaihde

Videoneuvottelu asiakkaat

CRM

Taloushallinta

Somerekry

Sis.yhteistyön välineet

Videoneuvottelu etätyössä

Pilvitallennus

ERP

IOT

Data AI



-0.28825059771049322	-6.8967772246797926E-2	-8.5301434486733121E-2	-0.16608586025527097	-0.11763703475040532	0.19345462542143169	6.7844375400942904E-3	-1.1133651418802777E-2	-0.18901796357446382	-1.228206687734743E-2	6.9406327081097119E-2	1.0798247599873972E-2	-0.16051242808089988	0.36542060702549611	0.52462217838948466	0.29506644507474544	-3.1476574588744179E-2	4.650800234160498E-2	0.17228453822327641	-5.3716987918527345E-2	2.9746118321516427E-2	5.8521927652391864E-2	-4.7343615356770397E-2	-0.23372900536615951	-5.0505420341724776E-2	2.1377488595636363E-2	6.5967434863035745E-2	-0.23963545199294034	-8.8119746875063229E-2	8.9189173765628682E-2	Columns	Teollisuus

Kuljetus

Rakentaminen

Kiinteistö

ICT

Kauppa

Finanssi

Liike-elämä

Terveys

MaRa

Muut palvelut

Muu ala



-0.13200000427654232	6.4389550869824244E-2	-0.42296403425274776	-1.2880452545326715	1.9241331393166896	-1.2602501675142563	1.232255653212148	1.0377469467747851	-0.29148603275742901	-1.0580412844741247	-0.57185858076841101	0.14974257240332886	-0.18176850568503539	-1.1941260868102821	-2.1326291361129797	-2.2760264601722016	2.291941150735546E-3	0.54443166199199078	-0.36208013913948328	0.28799757879248078	-1.2121944889219476	1.1886784186385217	1.27504	30601910869	0.17725102171619778	F1 (35,03 %)



F2 (16,75 %)









Asymmetric column plot
(axes F1 and F2: 51,78 %)

Rows	Verkkokauppa

Hakukoneoptimointi

Asiakastieto markkinoinnissa

Chat

Mobiilivaihde

Videoneuvottelu asiakkaat

CRM

Taloushallinta

Somerekry

Sis.yhteistyön välineet

Videoneuvottelu etätyössä

Pilvitallennus

ERP

IOT

Data AI



-1.7893967886317379	-0.4281368751972332	-0.52953268492280503	-1.0310247657366878	-0.73026503285156108	1.2009240855859085	4.2116307280341839E-2	-6.9115277653509749E-2	-1.1733822573147221	-7.624439013361213E-2	0.43085932787683551	6.7033163960587561E-2	-0.99642611541752002	2.2684513610896833	3.256739964154312	2.6488498412115247	-0.28256930258592083	0.41750838387068623	1.546620699620127	-0.48222438468836565	0.26703477168557199	0.52535895340509609	-0.42500979055206778	-2.098215670012384	-0.45339372499170438	0.19190849456876832	0.59219823968062424	-2.1512386093218994	-0.7910624247988709	0.80066280903959353	Columns	Teollisuus

Kuljetus

Rakentaminen

Kiinteistö
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Kauppa

Finanssi

Liike-elämä

Terveys

MaRa

Muut palvelut

Muu ala



-2.126363497030483E-2	1.0372392888180601E-2	-6.8134488928317513E-2	-0.20748881235061675	0.30995502563000754	-0.20301135352350014	0.19850176932648814	0.16716872388532775	-4.6954942414329459E-2	-0.17043790096731321	-9.2119634258655755E-2	2.4121752241978274E-2	-2.0247952890565194E-2	-0.13301869132943051	-0.23756246506139039	-0.25353609179745085	2.5530889563703837E-4	6.0646516307106844E-2	-4.0333618699650922E-2	3.2081252943188344E-2	-0.13503140609201278	0.13241185282300427	0.1420323708	9337348	1.9744731486834206E-2	F1 (35,03 %)



F2 (16,75 %)









RunProcHAC
Form17.txt
RefEditT,RefEdit0,'XLSTAT_20201201_143317_1'!$C$75:$M$90,,,,,,
RefEdit_ObsLabels,RefEdit0,'XLSTAT_20201201_143317_1'!$B$75:$B$90,,,,,,
CheckBoxVarLabels,CheckBox,True,,,,,,
CheckBox_ObsLabels,CheckBox,True,,,,,,
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1. Digitaalisten työkalujen ja palvelujen, kuten verkkokaupan hyödyntäminen pk-yrityksissä on 
kaksinkertaistunut kahden-kolmen viime vuoden aikana. 

2. Valtaosa pk-yrityksistä hyödyntää nykyisin sähköistä taloushallintaa sekä sisäisen yhteistyön välineitä. 
Verkkokauppa on joka kolmannella pk-yrityksellä. Korona-ajan digi-investoinnit kohdistuivat ennen kaikkea 
videoneuvotteluihin.

3. Moni hakee digitalisoinnilla ketteryyttä sopeutua äkillisiin muutoksiin. Poikkeusaikana ovatkin eniten 
hyötyneet ne yritykset, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa oli digitalisoitu jo ennen pandemiaa.

4. Korona-aikana menestyneistä yrityksistä kaksi kolmasosaa arvioi, että digitalisoinnilla on ollut merkittävä 
rooli heidän liiketoimintansa kehityksessä. 

5. Myös vähäisillä digi-investoinneilla voi pärjätä, varsinkin jos on pieni, asemansa vakiinnuttanut yritys. 

6. Digikehittäminen jatkuu varmasti korona-ajan jälkeenkin. Lähes kaikki (83%) liiketoimintaansa 
digitalisoineista pk-yrityksistä aikovat jatkaa palvelujensa ja toimintojensa digitalisointia. 

7. Pk-yrityksistä 40 prosenttia arvioi, että heidän liiketoiminnastaan on yli viidennes digitalisoitu vuoden 2021 
loppuun mennessä.
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Keskeiset tulokset



Miten pk-yritykset ovat 
käytännössä digitalisoineet 

liiketoimintaansa?
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Sisäiset prosessit ja yhteistyö
Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu ja/tai työajan seuranta

Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet (kuten WhatsApp, Slack)
Pilvitallennuspalvelut (kuten Microsoft Sharepoint tai Google Drive)

Videoneuvottelutyökalut etätyössä (kuten Microsoft Teams)
Sosiaalinen media rekrytoinnissa

Asiakaspalvelu, markkinointi ja myynti
Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi

Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan
Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa

Verkkokauppa
Mobiili puhelinvaihde

Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM-järjestelmä, kuten Hubspot)
Sähköinen ajanvaraus

Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava
Tuotteet ja palvelut

Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä, kuten SAP)
Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen

Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)
Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)

Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)

Olemme hyödyntäneet 3 vuotta tai kauemmin

Olemme hyödyntäneet 1-2 vuotta

Otimme käyttöön tänä vuonna

80
72

68
62

36

59
48

39
32

20
20

16
10

17
17
16

3
3

Hyödyntääkö yrityksesi digitaalisuutta seuraavissa asioissa? (%, n=550) 

Reilusti yli puolet pk-yrityksistä on digitalisoinut sisäisiä prosessejaan 
ja hyödyntää digitaalisia yhteistyövälineitä, kuten videoneuvotteluja

Neljännes pk-yrityksistä 
on ryhtynyt käyttämään 
videoneuvotteluja 
etätyössä ja viidennes 
asiakastapaamisissa
viimeisen vuoden aikana
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Kuinka suuri osa pk-yrityksistä on ryhtynyt hyödyntämään digitaalisuutta seuraavissa asioissa kahden-kolmen 
viime vuoden aikana? (%, n=550) 

45
30

26
25

17

34
28

18
16

8
7
6
6

9
7

5
2
2

Sisäiset prosessit ja yhteistyö
Videoneuvottelutyökalut etätyössä (kuten Microsoft Teams)

Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet (kuten WhatsApp, Slack)
Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu ja/tai työajan seuranta

Pilvitallennuspalvelut (kuten Microsoft Sharepoint tai Google Drive)
Sosiaalinen media rekrytoinnissa

Asiakaspalvelu, markkinointi ja myynti
Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan

Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi
Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa

Verkkokauppa
Sähköinen ajanvaraus

Asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM-järjestelmä, kuten Hubspot)
Mobiili puhelinvaihde

Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava
Tuotteet ja palvelut

Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen
Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)

Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä, kuten SAP)
Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)

Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)

x 3,6
x 1,7
x 1,5
x 1,6
x 1,9

x 3,4
x 1,9
x 1,9
x 2,0
x 2,0
x 1,5
x 1,4
x 2,5

x 2,1
x 1,8
x 1,4
x 3,0
x 3,0

Videoneuvottelujen hyödyntäminen on 3,5-kertaistunut ja esimerkiksi verkkokaupan 
hyödyntäminen on kaksinkertaistunut kahden-kolmen viime vuoden aikana

Digitaalisten työkalujen ja 
palvelujen hyödyntäminen pk-
yrityksissä on keskimäärin 
kaksinkertaistunut kahden-
kolmen viime vuoden aikana.

Muutos

Järjestelmällisesti hyödynt. % 2017 2020
Sähköinen taloushallinta* 53 80
Pilvitallennuspalvelu 49 68
Videoneuvottelut 20 62
Hakukoneoptimointi ja/tai 
hakusanamarkkinointi

37 59

Verkkokauppa 16 32
Sähköinen ajanvaraus 12 16

Vertailu Elisan ja SY:n pk-
yritystutkimukseen 2017

*2018 tutkimus
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28
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35

25

22

32

26

18

29

28
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15

15
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17

12

5

6

21

19

22

20

7

14

19

22

15

18

17

14

10

4

5

10

20

19

38

7

11

17

28

KAIKKI (n=526)

Yrityksen henkilöstömäärä

Yksinyrittäjä (n=116)

2-4 henkeä (n=183)

5-9 henkeä (n=118)

10 henkeä tai enemmän (n=109)

Toimiala

ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=108)

Kauppa (n=73)

Terveydenhoito, muut palvelut (n=132)

Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=57)

Teollisuus ja logistiikka (n=63)

Rakennus- ja kiinteistöala (n=89)

Yrityksen taloudellinen tavoite

Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=101)

Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=215)

Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=80)

Aseman säilyttäminen (n=128)

Kuvaa erittäin hyvin

Kuvaa hyvin

Kuvaa kohtalaisesti

Kuvaa huonosti

Ei kuvaa lainkaan

Hyödyntämällä digitaalisuutta esimerkiksi palveluissa, verkkokaupassa tai etätyössä yrityksemme voi 
joustavasti sopeutua koronapandemian kaltaisiin äkillisiin muutoksiin (%)

Joka toinen pk-yritys hakee digitalisoinnilla ketteryyttä
Varsinkin kasvuyrityksissä ajatellaan, että digitaalisuutta hyödyntämällä yritys voi 
joustavasti sopeutua äkillisiin muutoksiin



Miten korona-aika on vaikuttanut 
pk-yritysten digitalisointiin?
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58

54
52

56
58
63

49
49

57
60

59
76

57

18

22
19
18

10

5
11

14
19

28
35

14
15
10

19
11

14
9

22
16

21

KAIKKI (n=509)
Yrityksen henkilöstömäärä

Yksinyrittäjä (n=110)
2-4 henkeä (n=179)
5-9 henkeä (n=116)

10 henkeä tai enemmän (n=103)
Toimiala

ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=99)
Teollisuus ja logistiikka (n=68)

Kauppa (n=72)
Terveydenhoito, muut palvelut (n=130)

Rakennus- ja kiinteistöala (n=80)
Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=56)

Alue, jossa yritys pääasiassa toimii
Uusimaa (n=161)
Pirkanmaa (n=79)

Varsinais-Suomi (n=56)
Satakunta (n=37)

Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=52)
Keski-Suomi (n=34)

Kymenlaakso & Etelä-Karjala (n=36)
Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=55)

Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=63)

Merkittävä osa

Jonkin verran

Ei lainkaan

Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen koronapandemiaa? (%)

Joka neljäs pk-yritys oli digitalisoinut merkittävän osan toiminnoistaan jo ennen vuotta 2020
Viidennestä pk-yrityksistä ei oltu digitalisoitu lainkaan ennen korona-aikaa, 
heikoin tilanne oli majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelualan yrityksissä
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10

10
15
18

2
8
9
15

11
14

14
11
8
8
14

8
8
13
9
8

17

13
20

17
16

5
9
15

21
28
19

19
20

22
25
18
28

18
14

14
20

24

25
23

26
25

7
29

26
22

22
34

23
20
27

14
26
17

48
24

21
20

33

49
29

26
32

30
38
34

34
34

28

29
32

31
28

31
30

21
32

33
41

15

13
19
16

10

56
15
15

8
5
4

14
17
12

26
11

17
5

17
23

10

KAIKKI (n=535)
Yrityksen koko

Yksinyrittäjä (n=118)
2-4 henkeä (n=189)
5-9 henkeä (n=119)

10 henkeä tai enemmän (n=109)
Toimiala

Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=59)
Teollisuus ja logistiikka (n=72)

Terveydenhoito, muut palvelut (n=134)
Kauppa (n=75)

ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=103)
Rakennus- ja kiinteistöala (n=88)

Alue, jossa yritys pääasiassa toimii
Uusimaa (n=171)
Pirkanmaa (n=82)

Varsinais-Suomi (n=58)
Satakunta (n=37)

Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=55)
Keski-Suomi (n=35)

Kymenlaakso & Etelä-Karjala (n=38)
Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=59)

Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=43)
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=64)

Liiketoimintamme on kasvanut
ja henkilöstöä on palkattu
lisää

Liiketoimintamme on
vahvistunut jonkin verran

Ei suurta vaikutusta

Liiketoimintamme on
heikentynyt jonkin verran

Toimintoja on jouduttu
ajamaan alas ja/tai vähintään
lomauttamaan henkilöstöä

Miten arvioisit yrityksesi liiketoiminnan kehittyneen koronapandemian aikana? (%)

Joka toisen pk-yrityksen liiketoiminta heikentyi koronapandemian aikana ja rajuin 
pudotus oli majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelualan yrityksissä
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10

7

11

9

38

48

40

22

52

45

49

69

KAIKKI (n=520)

Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnasta oli
digitalisoitu ennen koronapandemiaa?

Merkittävä osa (n=141)

Jonkin verran (n=282)

Ei lainkaan (n=77)

Merkittävästi Jonkin verran Ei lainkaan

Kuinka paljon koronapandemian aika on nopeuttanut 
yrityksesi liiketoiminnan digitalisointia? (%) 

Kolmannes digiä karttaneista yrityksistä ryhtyi digitalisointiin pandemia-aikana



Liiketoiminnan digitalisoinnista 
saadut tulokset ja kokemukset

24.3.2021 Prior Konsultointi Oy 12
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Miten paljon olette tähän mennessä onnistuneet kehittämään toimintaanne digi-investoinneilla?  
Hyödyntämällä digitaalisuutta olemme… (%, vastaajina ne yritykset, joita asia koskee, n=432-475)

12

11

12

10

10

8

6

8

9

8

4

24

25

24

22

19

18

17

15

14

14

12

31

30

31

36

28

31

36

32

30

30

29

18

17

17

16

25

21

20

23

19

25

29

9

10

11

10

11

14

12

14

23

15

18

6

7

4

7

7

8

9

8

5

7

8

Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme

Tehostaneet omia prosessejamme

Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista

Parantaneet asiakaskokemusta

Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista

Lisänneet työn tuottavuutta

Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä

Laajentaneet asiakaskuntaamme

Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja

Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita

Vähentäneet kustannuksia

Erittäin paljon
Paljon
Kohtalaisesti
Vain vähän
Emme lainkaan
Liian aikaista arvioida

Joka kolmas pk-yritys on onnistunut parantamaan palvelujaan ja asiakaskokemusta 
sekä tehostamaan prosessejaan, mutta vain harva yritys on onnistunut 
vähentämään merkittävästi kustannuksia digitaalisuutta hyödyntämällä
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51

40

39

25

25

18

4

Oman henkilöstön digiosaamisen taso

Osaava digikumppani

Ketterät kokeilut ja kokeiluista oppiminen

Olemme olleet ajoissa liikkeellä

Muiden yritysten esimerkeistä oppiminen

Lisäkouluttautuminen

Jokin muu menestystekijä

Mikä on mahdollistanut menestyksenne digi-investoinneissa? (valitse 1-3 tärkeintä) 
(%, vastaajina yritykset, joissa on saavutettu myönteisiä tuloksia, n=433)

Menestys digi-investoinneissa on tullut ennen kaikkea osaavan henkilöstön ja 
digikumppanin sekä ketterien kokeilujen ja kokeiluista oppimisen ansiosta



Millaisia ovat digitaalisuutta 
hyödyntävät, menestyneet pk-

yritykset?

24.3.2021 Prior Konsultointi Oy 15
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Korona-aikana taloudellisesti menestyneet yritykset on 
määritelty seuraavasti:
1) Yritykset, joiden liiketoiminta on kasvanut koronapandemian 

aikana. 

TAI

2) Kestomenestyjät eli yritykset, joiden nettotulosprosentti viime 
tilikaudelta oli yli 10% positiivinen tai nettotulosprosentti oli 6-
10% ja se vastaa vähintään alan keskiarvoa JA joiden 
liiketoiminta on vähintään pysynyt ennallaan 
koronapandemian aikana.

Muut 
yritykset

Taloudellisesti 
menestyneet yritykset

Korona-aikana taloudellisesti menestyneiden yritysten osuus (%)

Reilu kolmasosa pk-yrityksistä on menestynyt hyvin koronapandemian aikana
Korona-aikana taloudellisesti menestyneitä yrityksiä on etenkin ICT-aloilla ja liike-
elämän palveluissa, rakennus- ja kiinteistöalalla sekä kaupan alalla

38

62

38

27
38
41

46

51
47

44
37

27
10

42
41
40
38

43
46
45

36
29

38

54
33
34

KAIKKI (n=527)
Yrityksen henkilöstömäärä

Yksinyrittäjä (n=117)
2-4 henkeä (n=185)
5-9 henkeä (n=117)

10 henkeä tai enemmän (n=108)
Toimiala

ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=103)
Rakennus- ja kiinteistöala (n=85)

Kauppa (n=75)
Terveydenhoito, muut palvelut (n=131)

Teollisuus ja logistiikka (n=71)
Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=59)

Alue, jossa yritys pääasiassa toimii
Uusimaa (n=169)
Pirkanmaa (n=81)

Varsinais-Suomi (n=57)
Satakunta (n=37)

Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=54)
Keski-Suomi (n=35)

Kymenlaakso & Etelä-Karjala (n=38)
Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=58)

Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=42)
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=63)

Yrityksen liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen korona-aikaa
Merkittävä osa (n=142)
Jonkin verran (n=282)

Ei lainkaan (n=77)
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55
45

Digitaalisuudella liiketoimintavaikutuksia saavuttaneet 
yritykset on määritelty seuraavasti:
1) Yritykset, joiden liiketoiminnalle on digitalisoinnilla ollut 

myönteinen vaikutus

TAI

2) Yritykset, jotka ovat onnistuneet koronapandemian aikana 
kasvattamaan tai kehittämään liiketoimintaansa uusien 
teknologioiden avulla

Muut 
yritykset

55

46
53

65
58

76
70

55
52

42
30

59
56

45
60

52
56
58

52
50

60

85
53

30

KAIKKI (n=561)
Yrityksen henkilöstömäärä

Yksinyrittäjä (n=125)
2-4 henkeä (n=196)
5-9 henkeä (n=126)

10 henkeä tai enemmän (n=113)
Toimiala

ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=111)
Kauppa (n=77)

Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=62)
Terveydenhoito, muut palvelut (n=140)

Teollisuus ja logistiikka (n=73)
Rakennus- ja kiinteistöala (n=94)

Alue, jossa yritys pääasiassa toimii
Uusimaa (n=180)
Pirkanmaa (n=87)

Varsinais-Suomi (n=60)
Satakunta (n=40)

Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=56)
Keski-Suomi (n=36)

Kymenlaakso & Etelä-Karjala (n=38)
Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=61)

Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=44)
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=68)

Yrityksen liiketoiminnasta oli digitalisoitu ennen korona-aikaa
Merkittävä osa (n=143)
Jonkin verran (n=286)

Ei lainkaan (n=80)

Digitaalisuudella 
liiketoimintavaikutuksia 
saavuttaneet yritykset

Digitaalisuudella liiketoimintavaikutuksia saavuttaneiden yritysten osuus (%)

Joka toisella pk-yrityksellä on hyviä kokemuksia digitalisoinnin vaikutuksesta 
liiketoimintaan



Yritykset korona-ajan menestyksen ja 
digitalisoinnin liiketoimintavaikutusten mukaan:
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24

14
21

30
35

41
35

22
17
16
9

28
29

21
24
24

35
31

24
17

25

42
31

18
6

65

75
64

62
56

53
57

65
57

75
91

61
62

61
64

59
56

56
65

73
65

51
59

70
79

11

11
15

8
10

7
8

13
27

9

11
9

18
12

17
8

13
11
11
10

8
10
12
15

KAIKKI (n=558)
Yrityksen henkilöstömäärä

Yksinyrittäjä (n=124)
2-4 henkeä (n=195)
5-9 henkeä (n=126)

10 henkeä tai enemmän (n=112)
Toimiala

ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=111)
Kauppa (n=77)

Terveydenhoito, muut palvelut (n=138)
Rakennus- ja kiinteistöala (n=93)

Teollisuus ja logistiikka (n=73)
Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=62)

Alue, jossa yritys pääasiassa toimii
Uusimaa (n=179)

Pirkanmaa (n=87)
Varsinais-Suomi (n=59)

Satakunta (n=40)
Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=56)

Keski-Suomi (n=36)
Kymenlaakso & Etelä-Karjala (n=38)

Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=61)
Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=43)

Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=68)
Yrityksen taloudellinen tavoite

Voimakas kasvu yli 30% vuodessa (n=107)
Maltillinen kasvu yli 10% vuodessa (n=222)

Hidas kasvu alle 10% vuodessa (n=85)
Aseman säilyttäminen (n=142)

Korona-aikana
menestyvät
digitaalisuuden
hyödyntäjät

Korona-aikana
taloudellisissa
vaikeuksissa olevat
yritykset

Ne yritykset, joiden
menestyminen korona-
aikana ei ole perustunut
digitalisointiin

24

65

11

Korona-aikana 
taloudellisesti 
menestyneet, 
digitaalisuudella 
liiketoiminta-
vaikutuksia 
saavuttaneet 
yritykset

Korona-aikana taloudellisissa 
vaikeuksissa olevat yritykset

Ne yritykset, joiden menestyminen 
korona-aikana ei ole perustunut 
digitalisointiin

Kaksi kolmesta korona-aikana menestyneestä yrityksestä arvioi, että 
digitalisoinnilla on ollut merkittävä rooli heidän liiketoimintansa kehityksessä 
Kolmannes korona-ajan menestyjistä ei perusta digitalisointiin
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81

56

51

51

50

37

27

39

Tavoitteena yli 10% kasvu

Henkilöstöä 5 henkeä tai
enemmän

Toimialana ICT, liike-elämän
palvelut tai kaupan ala

Perustamisesta 2-10 vuotta

Korona-aikana menestyvät digitaalisuuden
hyödyntäjät (n=143)

Muut yritykset (n=414)

Digitaalisuudesta hyötyvät korona-ajan menestyjäyritykset ovat poikkeuksellisen 
kasvuhakuisia, tyypillisesti suhteellisen nuoria työnantajayrityksiä, joista moni 
toimii ICT-alalla, liike-elämän palveluissa tai kaupan alalla

53

69

41

60

42

57

14

46

Tavoitteena aseman
säilyttäminen / hidas kasvu

Henkilöstöä 1-4 henkeä

Toimialana rakennus- ja
kiinteistöala

Perustamisesta yli 10 vuotta

Ne yritykset, joiden menestyminen korona-
aikana ei ole perustunut digitalisointiin (n=59)

Muut yritykset (n=498)

Poimintoja digitaalisuudesta hyötyvien korona-ajan menestyjäyritysten ja muiden korona-ajan menestyjäyritysten taustoista (%)

Ne menestyjäyritykset, 
jotka eivät perusta 
digitalisointiin, ovat 
usein asemansa 
vakiinnuttaneita, 
pitkään toimineita alle 
5 hengen yrityksiä ja 
41 % toimii rakennus-
ja kiinteistöalalla. 
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4,8

10,3
11,7

7,7 6,6 6,9 6,7

Korona-aikana
taloushaasteissa
olevat (n=308)

Menestyvät
digionnistujat

(n=134)

Muuten kuin digillä
menestyvät (n=52)

Paljon digitalisoineet
pk-yritykset (n=138)

Kohtalaisesti
digitalisoineet

(n=128)

Vähän digitalisoineet
(n=91)

Hyvin vähän
digitalisoineet pk-
yritykset (n=137)

Yritysten keskimääräinen nettotulosprosentti viime tilikaudella prosentteina liikevaihdosta 
(nettotulosprosenttiluokan perusteella tehty arvio)

Yritysten keskimääräinen nettotulos euroina 
(nettotulosprosenttiluokan ja liikevaihtoluokan perusteella tehty arvio, mediaani)

x 2.1

12000

48000

27000
34500

30000

15000 15000

Korona-aikana
taloushaasteissa
olevat (n=308)

Menestyvät
digionnistujat

(n=134)

Muuten kuin digillä
menestyvät (n=52)

Paljon digitalisoineet
pk-yritykset (n=138)

Kohtalaisesti
digitalisoineet

(n=128)

Vähän digitalisoineet
(n=91)

Hyvin vähän
digitalisoineet pk-
yritykset (n=137)

Digitaalisuudesta hyötyvät korona-ajan menestyjäyritykset tekivät vuonna 2019 
selvästi parempaa tulosta kuin korona-aikana vaikeuksissa olevat yritykset

x 4.0
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56

53

52

47

41

34

59

50

44

41

30

Parantaneet tuotteitamme ja palvelujamme

Parantaneet asiakaskokemusta

Nopeuttaneet palveluamme ja maksujen saamista

Kasvattaneet myyntiämme ja/tai saaneet uusia asiakkaita

Laajentaneet asiakaskuntaamme

Lanseeranneet uusia tuotteita ja palveluja

Tehostaneet omia prosessejamme

Lisänneet työn tuottavuutta

Parantaneet raportointia ja tilannekuvan saamista

Parantaneet henkilöstön työtyytyväisyyttä

Vähentäneet kustannuksia

31

27

36

15

20

21

30

21

27

17

14

14

17

17

11

8

3

26

6

22

3

3

Korona-aikana menestyvät 
digitaalisuuden hyödyntäjät 
(n=136)

Korona-aikana taloudellisissa 
vaikeuksissa olevat yritykset 
(n=262)

Ne yritykset, joiden menestyminen 
korona-aikana ei ole perustunut 
digitalisointiin (n=33)

Asiat, joita yritys on onnistunut kehittämään 
digi-investoinneilla paljon tai erittäin paljon (%)

x 1.8

x 2.0

x 1.4

x 3.1

x 2.1

x 1.6

x 2.0

x 2.4

x 1.6

x 2.4

x 2.1

Digi-investoinnit ovat tuottaneet menestyville digitaalisuuden hyödyntäjille kaksin-
kolminkertaisesti tuloksia myynnissä ja tuottavuudessa muihin yrityksiin verrattuna
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19

49

6

23

32

9

18

12

22

40

8

63

0 % 50 % 100 %

Korona-aikana taloudellisissa
vaikeuksissa olevat yritykset (n=356)

Korona-aikana menestyvät
digitaalisuuden hyödyntäjät (n=143)

Ne yritykset, joiden menestyminen
korona-aikana ei ole perustunut

digitalisointiin (n=59)

Paljon digitalisoineet pk-yritykset

Kohtalaisesti digitalisoineet

Vähän digitalisoineet

Hyvin vähän digitalisoineet pk-yritykset

Mitä digimenestyjät ovat tehneet eri tavalla kuin muut yritykset?
Ennen kaikkea digimenestyjät ovat digitalisoineet ahkerasti toimintojaan ja 
tehneet sen jo ennen koronapandemiaa

Digitalisoinnin määrä yrityksessä, neljä pääluokkaa (%)

20

48

10

62

44

55

19

8

35

0 % 50 % 100 %

Korona-aikana taloudellisissa
vaikeuksissa olevat yritykset

(n=310)

Korona-aikana menestyvät
digitaalisuuden hyödyntäjät

(n=143)

Ne yritykset, joiden menestyminen
korona-aikana ei ole perustunut

digitalisointiin (n=53)

Merkittävä osa

Jonkin verran

Ei lainkaan

Kuinka suuri osa yrityksen liiketoiminnasta oli 
digitalisoitu ennen koronapandemiaa? (%)
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Korona-aikana menestyvät 
digitaalisuuden hyödyntäjät 
(n=143)

Korona-aikana taloudellisissa 
vaikeuksissa olevat yritykset 
(n=356)

Ne yritykset, joiden menestyminen 
korona-aikana ei ole perustunut 
digitalisointiin (n=59)

61
44

39
34

22
21

16
13

83
81

77
51

46
23

24
20

3
1

13
11

28
10

5
3

5
4

10
5

5
34

4
4

7
3

2
1

Verkkosivujen hakukoneoptimointi ja/tai hakusanamarkkinointi
Asiakastiedon hyödyntäminen markkinoinnissa

Videoneuvottelut myynti- ja asiakastapaamisten sijaan
Verkkokauppa

Asiakkuudenhallintajärjestelmä
Mobiili puhelinvaihde

Sähköinen ajanvaraus
Chat- ja/tai chatbot-asiakaspalvelukanava

Sähköinen taloushallinta, laskutus, palkanmaksu, työajan seuranta
Sisäisen viestinnän ja yhteistyön välineet

Pilvitallennuspalvelut
Videoneuvottelutyökalut etätyössä

Sosiaalinen media rekrytoinnissa
Toiminnanohjausjärjestelmä

Data, analytiikka ja tekoäly/koneoppiminen
Etäohjaus ja muu esineiden ja asioiden internet (IoT)

Puheentunnistus (esim. asiakaspalvelussa tai sanelussa)
Lohkoketjut (esim. älysopimukset tai virtuaalivaluutat)

41
27

23
22

15
17

12
8

65
58

55
31

27
11

9
12

2
2

9
8
21

9
4
1

3
1

9
9

7
25

5
1

3
2

1
1

29
8
6
9

4
11
6

1

65
50
48

19
13
11

1
4
3

6
9
14
3

3

1
1

2
7

7
19

3

1

Koronan aikana on tehty samoja digi-investointeja niin menestyvissä kuin vaikeuksissa olevissa yrityksissä
Menestyvät digitaalisuuden hyödyntäjät eroavat muista yrityksistä kuitenkin siinä, että 
heillä oli käytössään selvästi laajempi digivalikoima jo ennen koronaa

Hyödyntänyt jo 
ennen vuotta 2020

Ottanut käyttöön 
vuonna 2020

Asiat, joissa yritys hyödyntää digitaalisuutta  (%)



Kiinnostus 5G-puhelimia ja 5G-
verkkoa kohtaan
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45

44

45

71

49

45

39

35

24

KAIKKI (n=558)

Yritystyyppi

Yksinyrittäjä (n=125)

Työnantajayritys (n=433)

Toimiala

Rakennus- ja kiinteistöala (n=93)

Teollisuus ja logistiikka (n=72)

ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=110)

Terveys- ja hyvinvointipalvelut, muut palvelut (n=140)

Kauppa (n=77)

Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=62)

84

85

84

83

73

92

80

90

89

Liikkuu tai matkustaa 
paljon työssään (%)

Hoitaa osan töistään kiinteän työpisteen ulkopuolella 
esimerkiksi tietokoneella tai tabletilla (%)

Lähes kaikki yrittäjät tarvitsevat työssään luotettavan mobiiliyhteyden
Puolet pk-yrittäjistä liikkuu tai matkustaa paljon työssään ja valtaosa hoitaa osan 
töistään tietokoneella tai tabletilla kiinteän työpisteen ulkopuolella
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Oletteko harkinneet 5G-puhelimien ottamista mukaan yrityksen valikoimaan, josta henkilöstö valitsee työsuhdepuhelimet? (%)

Neljännes pk-yrityksistä on aikeissa siirtyä tai on jo siirtynyt 5G-puhelimiin
Kiinnostus 5G-puhelimia kohtaan on suurin yli 4 hengen pk-yrityksissä sekä yrityksissä, joissa 
yrittäjä tekee liikkuvaa työtä

10

12

8

8

15

13

8

12

4

8

20

6

15

9

15

18

19

21

11

16

9

17

17

4

74

79

77

73

66

67

81

72

88

76

63

89

KAIKKI (n=559)

Yrityksen henkilöstömäärä

Yksinyrittäjä (n=125)

2-4 henkeä (n=195)

5-9 henkeä (n=125)

10 henkeä tai enemmän (n=113)

Liikutko tai matkustatko paljon työssäsi?

Kyllä (n=250)

En (n=306)

Hoitaako osan töistään kiinteän työpisteen ulkopuolella tietokoneella tai tabletilla

Kyllä (n=476)

En (n=80)

Korona-aikana taloudellisissa vaikeuksissa olevat yritykset (n=354)

Korona-aikana menestyvät digitaalisuuden hyödyntäjät (n=143)

Ne yritykset, joiden menestyminen korona-aikana ei ole perustunut digitalisointiin (n=59)

Kyllä olemme jo
hankkineet 5G-puhelimia

Kyllä harkitsemme
siirtymistä 5G-puhelimiin

Emme ole

Reilu kolmannes (37%) korona-
ajan digimenestyjäyrityksistä on 
aikeissa siirtyä tai on jo siirtynyt 
5G-puhelimiin.



Jääkö korona-ajan vaikutus 
pysyväksi?
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36

25
36
37

46

51
40

37
27

24
23

40
37
39

49
36

33
17

32
28
33

47

53
47

41
46

38
50

47
45

47
57

49
47
44

37
54

48
63

46
51

58

11

14
11

17
2

5
6

8
26

20
15

8
9

11
11
5

17
9
14
15

3

6

8
5
5
5

6
3

7
2

9
5

3
6
6
3
5
3

12
9
6
5

KAIKKI (n=461)
Yrityksen koko

Yksinyrittäjä (n=94)
2-4 henkeä (n=163)
5-9 henkeä (n=107)

10 henkeä tai enemmän (n=97)
Toimiala

ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=99)
Kauppa (n=71)

Terveydenhoito, muut palvelut (n=117)
Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=43)

Teollisuus ja logistiikka (n=62)
Rakennus- ja kiinteistöala (n=65)

Alue, jossa yritys pääasiassa toimii
Uusimaa (n=150)
Pirkanmaa (n=70)

Varsinais-Suomi (n=53)
Satakunta (n=33)

Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=50)
Keski-Suomi (n=32)

Kymenlaakso & Etelä-Karjala (n=36)
Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=48)

Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=37)
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=58)

Kyllä ehdottomasti
Todennäköisesti
Ei osaa sanoa
Ei jatka

Aikooko yrityksesi jatkaa liiketoiminnan digitalisointia koronapandemian jälkeen?  
(%, vastaajina yritykset, jotka digitalisoineet liiketoimintaa ennen koronaa tai korona-aika on nopeuttanut digitalisointia)

Lähes kaikki (83%) liiketoimintaansa digitalisoineista pk-yrityksistä aikovat jatkaa 
palvelujensa ja toimintojensa digitalisointia
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Onko yrityksesi hakenut kehittämistukea Ely-keskuksen tai Business Finlandin kautta? 
Millaiseen kehityshankkeeseen rahoitushakemuksenne liittyi? (%, ei yksinyrittäjät)

Noin neljännes palvelualojen pk-yrityksistä on hakenut kehittämistukea 
digihankkeeseen

23

23
22
26

21
44

26
28

17
7

19
28
28

36
20
24

15
35
32

21

21
33

10

32

35
29

30

63
24

38
21

29
31

38
28
27

28
33
31

21
31

25
32

35
27

31

44

42
49
45

16
32

36
51
54

61

43
44
45

36
47
45

64
34

43
47

44
40

59

KAIKKI (n=418)
Yrityksen henkilöstömäärä

2-4 henkeä (n=190)
5-9 henkeä (n=118)

10 henkeä tai enemmän (n=110)
Toimiala

Majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelut (n=46)
ICT-alat ja liike-elämän palvelut (n=67)

Kauppa (n=63)
Terveydenhoito, muut palvelut (n=92)

Teollisuus ja logistiikka (n=67)
Rakennus- ja kiinteistöala (n=80)

Alue, jossa yritys pääasiassa toimii
Uusimaa (n=132)
Pirkanmaa (n=63)

Varsinais-Suomi (n=45)
Satakunta (n=29)

Kanta-Häme, Päijät-Häme (n=44)
Keski-Suomi (n=32)

Kymenlaakso & Etelä-Karjala (n=32)
Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala (n=48)

Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa (n=35)
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi (n=52)

Korona-aikana taloushaasteissa olevat (n=246)
Menestyvät digionnistujat (n=124)

Muuten kuin digillä menestyvät (n=46)

Yrityksen digitaaliseen
kehitykseen

Muuhun kehitykseen

Ei ole hakenut
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Arvioi yrityksesi kehitystä vuoden 2021 loppuun mennessä: Kuinka suuri osa yrityksesi liiketoiminnan prosesseista, 
tuotteista ja palveluista tukeutuu vahvasti digitaalisiin laitteisiin, ohjelmistoihin ja dataan? (%, n=561)

Pk-yrityksistä 40 prosenttia arvioi, että heidän liiketoiminnastaan on yli 
viidennes digitalisoitu vuoden 2021 loppuun mennessä

28

Ei osaa arvioida

11

14
15 15

16

1

81-100 %
liiketoiminnastamme on

digitalisoitu vuoden 2021
loppuun mennessä

51-80 %
liiketoiminnastamme on

digitalisoitu vuoden 2021
loppuun mennessä

21-50 %
liiketoiminnastamme on

digitalisoitu vuoden 2021
loppuun mennessä

11-20 %
liiketoiminnastamme on

digitalisoitu vuoden 2021
loppuun mennessä

1-10 %
liiketoiminnastamme on

digitalisoitu vuoden 2021
loppuun mennessä

Ei lainkaan



Keskeiset tulokset
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Pk-yritysten digitalisointi on kaksinkertaistunut viime vuosina

Digitaalisuuden hyödyntäminen on edistynyt nopeasti 
pk-yritysten keskuudessa, korona-aika herätti osan 
digiä karttaneista yrityksistä 

• Digitaalisten työkalujen ja palvelujen, kuten 
verkkokaupan hyödyntäminen pk-yrityksissä on 
kaksinkertaistunut kahden-kolmen viime vuoden aikana. 

• Noin kaksi viidesosaa pk-yrityksistä haluaa olla 
edelläkävijöitä digitalisoinnissa. Digipanostukset ovat 
suurimmat ICT-aloilla ja liike-elämän palveluissa sekä 
voimakkaan kasvuhakuisissa yrityksissä.

• Viidennestä pk-yrityksistä ei oltu digitalisoitu juuri 
lainkaan ennen korona-aikaa, heikoin tilanne oli 
majoitus-, ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalvelualan 
yrityksissä. Joka kolmas näistä digiä karttaneista 
yrityksistä ryhtyi digitalisointiin pandemia-aikana.

Korona-ajan digi-investoinnit kohdistuivat ennen 
kaikkea videoneuvotteluihin

• Valtaosa (80%) pk-yrityksistä hyödyntää nykyisin 
sähköistä taloushallintaa sekä sisäisen yhteistyön 
välineitä (72%). Pilvitallennuspalvelut ovat käytössä 
kahdella kolmasosalla, samoin videoneuvottelut. 

• Verkkokauppa on joka kolmannella pk-yrityksellä. 

• Koronavuoden aikana neljännes pk-yrityksistä ryhtyi 
käyttämään videoneuvotteluja etätyössä ja viidennes 
asiakastapaamisissa.

Digitalisointi on hyödyttänyt joka toista pk-yritystä 

• Joka toinen pk-yritys arvioi, että digitalisoinnilla on ollut 
myönteinen vaikutus heidän liiketoiminnalleen.

• Joka kolmas pk-yritys on digitalisoinnin avulla 
onnistunut parantamaan paljon palvelujaan ja 
asiakaskokemusta sekä tehostamaan prosessejaan.
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Korona-ajan digimenestyjät investoivat jo ennen pandemiaa

Moni hakee digitalisoinnilla ketteryyttä

• Varsinkin kasvuyrityksissä ajatellaan, että digitaalisuutta 
hyödyntämällä yritys voi joustavasti sopeutua äkillisiin 
muutoksiin. 

• Uusien teknologioiden tuoma hyöty poikkeusaikana 
onkin ollut kaikkein suurinta niissä yrityksissä, joiden 
liiketoiminnasta merkittävä osa oli digitalisoitu jo ennen 
koronapandemiaa.

Korona-ajan menestyjistä kaksi kolmesta korostaa 
digitalisoinnin arvoa

• Korona-aikana menestyneistä yrityksistä kaksi 
kolmasosaa arvioi, että digitalisoinnilla on ollut 
merkittävä rooli heidän liiketoimintansa kehityksessä.

• Digi-investoinnit ovat tuottaneet menestyville 
digitaalisuuden hyödyntäjille kaksin- kolminkertaisesti 
tuloksia myynnissä ja tuottavuudessa muihin yrityksiin 
verrattuna.

• Digimenestyjät hyödyntävät muun muassa dataa ja 
analytiikkaa selvästi useammin kuin muut. 

• Reilu kolmannes (37%) digimenestyjäyrityksistä on 
aikeissa siirtyä tai on jo siirtynyt 5G-puhelimiin.

Myös vähäisillä digi-investoinneilla voi pärjätä, 
varsinkin jos on pieni, asemansa vakiinnuttanut 
yritys 

• Viidennes yrityksistä on sitä mieltä, että digitalisoinnilla 
ei ole ollut vaikutusta liiketoimintaan. Monissa 
tapauksissa selityksenä on se, että digitalisointia on 
tehty vain vähän.

• Osa (11%) pk-yrityksistä menestyy korona-aikana 
ilman, että niiden menestys perustuu digitalisointiin. 
Monet näistä yrityksistä ovat asemansa 
vakiinnuttaneita, pitkään toimineita alle 5 hengen 
yrityksiä ja 41 % niistä toimii rakennus- ja 
kiinteistöalalla.



Digikehittäminen jatkuu korona-ajan jälkeenkin

• Noin neljännes palvelualojen pk-yrityksistä on hakenut 
kehittämistukea digihankkeeseen ja lähes kaikki (83%) 
liiketoimintaansa digitalisoineista pk-yrityksistä aikovat 
jatkaa palvelujensa ja toimintojensa digitalisointia. 

• Joka kolmas yritys kaupan alalla sekä majoitus-, 
ravitsemus-, matkailu- ja kulttuuripalveluissa kehittää 
uusia digitaalisuuteen perustuvia liiketoimintamalleja.

• Pk-yrityksistä 40 prosenttia arvioi, että heidän 
liiketoiminnastaan on yli viidennes digitalisoitu vuoden 
2021 loppuun mennessä.
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Digikehittämistä jatketaan
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