
Pk-yritysbarometri 

Suhdanne 1/2001



Pk-yritysbarometrin tausta 

• Yhdistetty SY:n ja ktm:n barometrit
– vähentää tiedonantorasitusta ja päällekkäisyyttä
– turvaa jatkuvuuden

• 4 osaa
– valtakunnallinen suhdanneraportti
– valtakunnallinen rakenneraportti
– alueraportit
– toimialaraportit

• toteutus puhelinkyselynä helmi-maaliskuussa 2001



Lähde: Pk-yritysbarometri, Suhdanne 1/2001

Aineiston rakenne

Painotetun aineiston %-jakauma
PÄÄTOIMIALA Pk-teollisuus 14

Rakentaminen 16
Palvelut 47
Kauppa 23

HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ 1 - 4 henkilöä 39
5 - 9 henkilöä 24
10 - 49 henkilöä 31
50 - 249 henkilöä 6

ALUE  (lääni) Etelä-Suomi 42
Länsi-Suomi 37
Itä-Suomi 10
Pohjois-Suomi 11

YHTEENSÄ (kpl) 4023


Tausta

						Painottamaton				Painotettu

						n=		%		n(w)=		%								Painotetun aineiston %-jakauma

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		1741		44		557		14				PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		14

				Rakentaminen		300		7		631		16						Rakentaminen		16

				Palvelut		1430		36		1887		47						Palvelut		47

				Kauppa		530		13		926		23						Kauppa		23

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1760		44		1489		37				HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		39

				5 - 9 henkilöä		901		23		993		25						5 - 9 henkilöä		24

				10 - 49 henkilöä		1098		27		1264		32						10 - 49 henkilöä		31

				50 - 249 henkilöä		242		6		254		6						50 - 249 henkilöä		6

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1174		29		933		23				ALUE  (lääni)		Etelä-Suomi		42

				2 - 5 mmk		1104		28		1055		26						Länsi-Suomi		37

				6 - 10 mmk		532		13		600		15						Itä-Suomi		10

				11 - 20 mmk		372		9		479		12						Pohjois-Suomi		11

				Yli  20 mmk		479		12		570		14				YHTEENSÄ (kpl)				4023

				Ei vastausta		340		8		364		9

		ALUE (MAAKUNTA)		Uusimaa		751		19		1187		30

				Varsinais-Suomi		359		9		396		10

				Satakunta		237		6		185		5

				Häme		272		7		278		7

				Pirkanmaa		354		9		362		9

				Kaakkois-Suomi		229		6		216		5

				Etelä-Savo		174		4		123		3

				Pohjois-Savo		200		5		169		4

				Pohjois-Karjala		178		4		116		3

				Keski-Suomi		214		5		184		5

				Etelä-Pohjanmaa		220		5		168		4

				Pohjanmaa		112		3		105		3

				Keski-Pohjanmaa		139		3		109		3

				Pohjois-Pohjanmaa		217		5		196		5

				Kainuu		156		4		57		1

				Lappi		189		5		150		4

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		504		13		850		21

				Muu Etelä-Suomi		749		19		833		21

				Länsi-Suomi		1594		40		1480		37

				Itä-Suomi		553		14		409		10

				Pohjois-Suomi		601		15		430		11

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3422		86		3308		83

				Muu johtaja		252		6		298		7

				Päällikkö / muu esimiesasema		327		8		395		10

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1939		48		1793		45

				Ei		2062		52		2208		55

		YHTEENSÄ				4001		100		4001		100

		Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen

		Alue- ja toimialapainoilla painotettu aineisto

		AINEISTON RAKENNE				n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		557		14

				Rakentaminen		631		16

				Palvelut		1887		47

				Kauppa		926		23

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1489		37

				5 - 9 henkilöä		993		25

				10 - 49 henkilöä		1264		32

				50 - 249 henkilöä		254		6

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		933		23

				2 - 5 mmk		1055		26

				6 - 10 mmk		600		15

				11 - 20 mmk		479		12

				Yli  20 mmk		570		14

				Ei vastausta		364		9

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		1187		30

				Varsinais-Suomi		396		10

				Satakunta		185		5

				Häme		278		7

				Pirkanmaa		362		9

				Kaakkois-Suomi		216		5

				Etelä-Savo		123		3

				Pohjois-Savo		169		4

				Pohjois-Karjala		116		3

				Keski-Suomi		184		5

				Etelä-Pohjanmaa		168		4

				Pohjanmaa		105		3

				Keski-Pohjanmaa		109		3

				Pohjois-Pohjanmaa		196		5

				Kainuu		57		1

				Lappi		150		4

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		850		21

				Muu Etelä-Suomi		833		21

				Länsi-Suomi		1480		37

				Itä-Suomi		409		10

				Pohjois-Suomi		430		11

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3308		83

				Muu johtaja		298		7

				Päällikkö / muu esimiesasema		395		10

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1793		45

				Ei		2208		55

		YHTEENSÄ				4001		100

		Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen





Suhdanne

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannetilanne - tuotannon/palvelujen määräKYSYMYS:Millaisena on yrityksenne tilanne nyt verrattuna puolen vuoden takaiseen tilanteeseen seuraavissa asioissa?

						TUOTANNON / PALVELUJEN MÄÄRÄ						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				33		53		15		100		4001		18

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		32		49		19		100		557		14

				Rakentaminen		26		47		28		100		631		-2

				Palvelut		34		55		12		100		1887		22

				Kauppa		35		54		11		100		926		25

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		24		59		17		100		1489		8

				5 - 9 henkilöä		34		54		12		100		993		22

				10 - 49 henkilöä		38		47		15		100		1264		22

				50 - 249 henkilöä		48		37		15		100		254		33

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		24		61		15		100		933		9

				2 - 5 mmk		35		52		13		100		1055		21

				6 - 10 mmk		29		55		16		100		600		12

				11 - 20 mmk		36		45		20		100		479		16

				Yli  20 mmk		44		43		13		100		570		31

				Ei vastausta		33		54		14		100		364		19

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		40		49		11		100		1187		29

				Varsinais-Suomi		26		56		18		100		396		8

				Satakunta		23		60		18		100		185		5

				Häme		28		57		15		100		278		13

				Pirkanmaa		28		58		14		100		362		14

				Kaakkois-Suomi		30		53		17		100		216		13

				Etelä-Savo		30		55		15		100		123		14

				Pohjois-Savo		34		50		15		100		169		19

				Pohjois-Karjala		25		55		20		100		116		5

				Keski-Suomi		39		48		14		100		184		25

				Etelä-Pohjanmaa		32		48		20		100		168		12

				Pohjanmaa		33		54		13		100		105		19

				Keski-Pohjanmaa		34		49		18		100		109		16

				Pohjois-Pohjanmaa		31		53		16		100		196		15

				Kainuu		20		56		24		100		57		-4

				Lappi		30		51		19		100		150		11

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		42		47		11		100		850		31

				Muu Etelä-Suomi		31		55		14		100		833		17

				Länsi-Suomi		29		54		16		100		1480		13

				Itä-Suomi		30		53		17		100		409		14

				Pohjois-Suomi		29		53		18		100		430		11

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		31		53		16		100		3308		15

				Muu johtaja		39		49		12		100		298		28

				Päällikkö / muu esimiesasema		40		49		11		100		395		30

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		33		51		16		100		1793		17

				Ei		32		53		14		100		2208		18

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannetilanne - henkilökunnan määräKYSYMYS:Millaisena on yrityksenne tilanne nyt verrattuna puolen vuoden takaiseen tilanteeseen seuraavissa asioissa?

						HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				18		71		11		100		4001		7

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		15		74		12		100		557		3

				Rakentaminen		21		56		23		100		631		-2

				Palvelut		19		74		6		100		1887		13

				Kauppa		15		75		11		100		926		4

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		6		85		9		100		1489		-3

				5 - 9 henkilöä		19		72		9		100		993		9

				10 - 49 henkilöä		27		59		13		100		1264		14

				50 - 249 henkilöä		39		49		12		100		254		27

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		8		85		7		100		933		1

				2 - 5 mmk		18		70		12		100		1055		6

				6 - 10 mmk		23		65		12		100		600		11

				11 - 20 mmk		20		64		16		100		479		4

				Yli  20 mmk		30		58		12		100		570		18

				Ei vastausta		13		82		5		100		364		8

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		26		65		9		100		1187		17

				Varsinais-Suomi		17		73		10		100		396		7

				Satakunta		13		74		13		100		185		1

				Häme		9		80		11		100		278		-1

				Pirkanmaa		17		74		9		100		362		8

				Kaakkois-Suomi		11		80		9		100		216		2

				Etelä-Savo		9		79		12		100		123		-3

				Pohjois-Savo		21		68		11		100		169		10

				Pohjois-Karjala		9		75		16		100		116		-7

				Keski-Suomi		18		72		10		100		184		8

				Etelä-Pohjanmaa		17		70		13		100		168		4

				Pohjanmaa		20		68		12		100		105		8

				Keski-Pohjanmaa		15		72		13		100		109		2

				Pohjois-Pohjanmaa		16		68		15		100		196		1

				Kainuu		7		72		21		100		57		-14

				Lappi		11		76		13		100		150		-2

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		30		60		10		100		850		21

				Muu Etelä-Suomi		12		79		8		100		833		4

				Länsi-Suomi		17		73		11		100		1480		6

				Itä-Suomi		14		74		13		100		409		1

				Pohjois-Suomi		13		72		15		100		430		-1

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		17		72		11		100		3308		6

				Muu johtaja		25		65		10		100		298		15

				Päällikkö / muu esimiesasema		21		67		12		100		395		8

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		19		68		13		100		1793		6

				Ei		17		74		9		100		2208		8

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannetilanne - investoinnitKYSYMYS:Millaisena on yrityksenne tilanne nyt verrattuna puolen vuoden takaiseen tilanteeseen seuraavissa asioissa?

						INVESTOINNIT						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				22		68		10		100		4001		12

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		21		67		12		100		557		9

				Rakentaminen		23		65		12		100		631		10

				Palvelut		25		66		9		100		1887		16

				Kauppa		17		73		10		100		926		7

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		13		78		8		100		1489		5

				5 - 9 henkilöä		24		67		10		100		993		14

				10 - 49 henkilöä		28		60		12		100		1264		16

				50 - 249 henkilöä		38		50		11		100		254		27

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		15		77		9		100		933		6

				2 - 5 mmk		26		64		10		100		1055		16

				6 - 10 mmk		23		67		10		100		600		13

				11 - 20 mmk		25		63		13		100		479		12

				Yli  20 mmk		30		58		12		100		570		18

				Ei vastausta		15		79		6		100		364		8

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		29		62		9		100		1187		20

				Varsinais-Suomi		22		69		9		100		396		14

				Satakunta		18		71		11		100		185		7

				Häme		17		75		8		100		278		9

				Pirkanmaa		24		64		11		100		362		13

				Kaakkois-Suomi		12		78		10		100		216		2

				Etelä-Savo		13		77		9		100		123		4

				Pohjois-Savo		14		75		11		100		169		3

				Pohjois-Karjala		20		69		11		100		116		9

				Keski-Suomi		22		68		9		100		184		13

				Etelä-Pohjanmaa		18		71		10		100		168		8

				Pohjanmaa		20		69		11		100		105		9

				Keski-Pohjanmaa		21		67		11		100		109		10

				Pohjois-Pohjanmaa		21		68		11		100		196		9

				Kainuu		19		66		15		100		57		4

				Lappi		22		63		15		100		150		7

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		30		60		9		100		850		21

				Muu Etelä-Suomi		19		73		9		100		833		10

				Länsi-Suomi		22		68		10		100		1480		11

				Itä-Suomi		16		74		10		100		409		5

				Pohjois-Suomi		21		66		13		100		430		9

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		21		69		10		100		3308		11

				Muu johtaja		30		61		9		100		298		21

				Päällikkö / muu esimiesasema		24		65		11		100		395		13

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		22		66		12		100		1793		11

				Ei		22		69		8		100		2208		14

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannetilanne - yrityksen kannattavuusKYSYMYS:Millaisena on yrityksenne tilanne nyt verrattuna puolen vuoden takaiseen tilanteeseen seuraavissa asioissa?

						YRITYKSEN KANNATTAVUUS						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				29		56		15		100		4001		15

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		29		56		15		100		557		14

				Rakentaminen		33		52		15		100		631		18

				Palvelut		26		57		16		100		1887		10

				Kauppa		33		57		11		100		926		22

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		21		66		13		100		1489		8

				5 - 9 henkilöä		32		53		15		100		993		17

				10 - 49 henkilöä		35		49		17		100		1264		18

				50 - 249 henkilöä		40		49		11		100		254		29

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		22		65		13		100		933		9

				2 - 5 mmk		28		53		18		100		1055		10

				6 - 10 mmk		34		50		15		100		600		19

				11 - 20 mmk		31		51		18		100		479		14

				Yli  20 mmk		39		49		11		100		570		28

				Ei vastausta		23		69		8		100		364		16

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		34		54		12		100		1187		22

				Varsinais-Suomi		26		60		14		100		396		12

				Satakunta		23		57		20		100		185		3

				Häme		35		53		12		100		278		24

				Pirkanmaa		24		62		14		100		362		10

				Kaakkois-Suomi		23		57		19		100		216		4

				Etelä-Savo		26		54		20		100		123		6

				Pohjois-Savo		29		54		17		100		169		12

				Pohjois-Karjala		22		62		16		100		116		6

				Keski-Suomi		36		49		14		100		184		22

				Etelä-Pohjanmaa		26		59		15		100		168		11

				Pohjanmaa		30		49		20		100		105		10

				Keski-Pohjanmaa		20		67		14		100		109		6

				Pohjois-Pohjanmaa		26		61		13		100		196		13

				Kainuu		25		54		21		100		57		3

				Lappi		31		50		19		100		150		13

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		35		53		12		100		850		23

				Muu Etelä-Suomi		31		55		14		100		833		17

				Länsi-Suomi		26		58		15		100		1480		11

				Itä-Suomi		26		56		18		100		409		8

				Pohjois-Suomi		27		57		16		100		430		11

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		28		57		15		100		3308		13

				Muu johtaja		35		54		11		100		298		23

				Päällikkö / muu esimiesasema		37		50		12		100		395		25

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		27		57		16		100		1793		12

				Ei		31		56		14		100		2208		17

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannetilanne - tilauskantaKYSYMYS:Millaisena on yrityksenne tilanne nyt verrattuna puolen vuoden takaiseen tilanteeseen seuraavissa asioissa?

						TILAUSKANTA						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				28		58		14		100		4001		14

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		31		51		18		100		557		12

				Rakentaminen		31		39		30		100		631		1

				Palvelut		28		61		10		100		1887		18

				Kauppa		23		69		8		100		926		15

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		21		68		12		100		1489		9

				5 - 9 henkilöä		30		57		13		100		993		17

				10 - 49 henkilöä		31		51		18		100		1264		14

				50 - 249 henkilöä		43		42		15		100		254		28

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		23		63		13		100		933		10

				2 - 5 mmk		29		57		14		100		1055		15

				6 - 10 mmk		27		58		15		100		600		12

				11 - 20 mmk		26		53		20		100		479		6

				Yli  20 mmk		40		47		13		100		570		28

				Ei vastausta		20		72		9		100		364		11

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		32		56		12		100		1187		21

				Varsinais-Suomi		23		62		14		100		396		9

				Satakunta		24		58		18		100		185		5

				Häme		27		64		9		100		278		18

				Pirkanmaa		27		61		12		100		362		15

				Kaakkois-Suomi		27		58		15		100		216		13

				Etelä-Savo		25		63		13		100		123		12

				Pohjois-Savo		27		58		15		100		169		12

				Pohjois-Karjala		23		54		23		100		116		-0

				Keski-Suomi		29		57		14		100		184		15

				Etelä-Pohjanmaa		26		56		18		100		168		8

				Pohjanmaa		28		61		11		100		105		17

				Keski-Pohjanmaa		23		56		21		100		109		3

				Pohjois-Pohjanmaa		28		57		15		100		196		13

				Kainuu		18		62		19		100		57		-1

				Lappi		30		50		20		100		150		9

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		34		55		11		100		850		23

				Muu Etelä-Suomi		28		60		12		100		833		15

				Länsi-Suomi		26		60		15		100		1480		11

				Itä-Suomi		25		58		17		100		409		8

				Pohjois-Suomi		27		55		18		100		430		9

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		27		59		14		100		3308		12

				Muu johtaja		37		51		12		100		298		24

				Päällikkö / muu esimiesasema		30		57		12		100		395		18

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		27		56		17		100		1793		10

				Ei		28		60		12		100		2208		17

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannetilanne - tuonnin määräKYSYMYS:Millaisena on yrityksenne tilanne nyt verrattuna puolen vuoden takaiseen tilanteeseen seuraavissa asioissa?

						TUONNIN MÄÄRÄ						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				5		93		1		100		4001		4

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		6		91		4		100		557		2

				Rakentaminen		1		99		0		100		631		1

				Palvelut		3		97		1		100		1887		2

				Kauppa		14		84		3		100		926		11

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		2		97		1		100		1489		1

				5 - 9 henkilöä		6		92		2		100		993		4

				10 - 49 henkilöä		7		91		1		100		1264		6

				50 - 249 henkilöä		10		88		2		100		254		9

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1		98		1		100		933		1

				2 - 5 mmk		4		94		1		100		1055		3

				6 - 10 mmk		6		92		1		100		600		5

				11 - 20 mmk		7		91		2		100		479		6

				Yli  20 mmk		12		86		2		100		570		10

				Ei vastausta		4		96		1		100		364		3

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		10		88		2		100		1187		9

				Varsinais-Suomi		6		92		2		100		396		3

				Satakunta		3		94		3		100		185		1

				Häme		3		95		2		100		278		1

				Pirkanmaa		4		96		0		100		362		3

				Kaakkois-Suomi		2		97		1		100		216		0

				Etelä-Savo		3		95		2		100		123		2

				Pohjois-Savo		4		95		1		100		169		3

				Pohjois-Karjala		2		97		1		100		116		1

				Keski-Suomi		1		98		1		100		184		0

				Etelä-Pohjanmaa		3		96		0		100		168		3

				Pohjanmaa		4		96		0		100		105		3

				Keski-Pohjanmaa		2		96		2		100		109		-0

				Pohjois-Pohjanmaa		2		98		0		100		196		2

				Kainuu		2		98		0		100		57		1

				Lappi		4		95		1		100		150		3

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		12		86		2		100		850		10

				Muu Etelä-Suomi		4		95		2		100		833		2

				Länsi-Suomi		4		95		1		100		1480		2

				Itä-Suomi		3		96		1		100		409		2

				Pohjois-Suomi		3		97		1		100		430		2

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		5		93		1		100		3308		4

				Muu johtaja		5		93		2		100		298		4

				Päällikkö / muu esimiesasema		7		92		1		100		395		5

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		5		94		1		100		1793		3

				Ei		6		93		1		100		2208		4

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannetilanne - viennin määräKYSYMYS:Millaisena on yrityksenne tilanne nyt verrattuna puolen vuoden takaiseen tilanteeseen seuraavissa asioissa?

						VIENNIN MÄÄRÄ						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				7		90		4		100		4001		3

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		15		78		7		100		557		8

				Rakentaminen		6		88		6		100		631		0

				Palvelut		5		92		3		100		1887		2

				Kauppa		6		92		2		100		926		3

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		3		95		2		100		1489		2

				5 - 9 henkilöä		6		90		4		100		993		1

				10 - 49 henkilöä		9		86		5		100		1264		4

				50 - 249 henkilöä		18		76		7		100		254		11

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		3		95		2		100		933		1

				2 - 5 mmk		6		90		4		100		1055		2

				6 - 10 mmk		8		88		5		100		600		3

				11 - 20 mmk		9		86		5		100		479		3

				Yli  20 mmk		14		80		6		100		570		8

				Ei vastausta		1		98		0		100		364		1

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		8		87		5		100		1187		3

				Varsinais-Suomi		5		88		7		100		396		-2

				Satakunta		10		88		3		100		185		7

				Häme		7		89		4		100		278		2

				Pirkanmaa		7		90		3		100		362		5

				Kaakkois-Suomi		5		91		4		100		216		1

				Etelä-Savo		5		91		5		100		123		-0

				Pohjois-Savo		6		92		2		100		169		5

				Pohjois-Karjala		5		94		1		100		116		5

				Keski-Suomi		4		94		2		100		184		2

				Etelä-Pohjanmaa		6		90		4		100		168		2

				Pohjanmaa		7		93		1		100		105		6

				Keski-Pohjanmaa		3		96		1		100		109		2

				Pohjois-Pohjanmaa		6		93		1		100		196		5

				Kainuu		5		94		1		100		57		4

				Lappi		7		90		3		100		150		4

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		9		86		5		100		850		4

				Muu Etelä-Suomi		6		90		5		100		833		1

				Länsi-Suomi		6		90		4		100		1480		3

				Itä-Suomi		6		92		2		100		409		3

				Pohjois-Suomi		6		92		2		100		430		4

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		6		90		4		100		3308		3

				Muu johtaja		8		87		5		100		298		2

				Päällikkö / muu esimiesasema		7		90		3		100		395		4

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		7		88		4		100		1793		3

				Ei		6		91		3		100		2208		3

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannetilanne - vakavaraisuusKYSYMYS:Millaisena on yrityksenne tilanne nyt verrattuna puolen vuoden takaiseen tilanteeseen seuraavissa asioissa?

						VAKAVARAISUUS						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				29		66		6		100		4001		23

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		28		65		7		100		557		21

				Rakentaminen		35		60		5		100		631		30

				Palvelut		24		69		7		100		1887		17

				Kauppa		33		63		3		100		926		30

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		20		73		7		100		1489		14

				5 - 9 henkilöä		31		64		6		100		993		25

				10 - 49 henkilöä		33		61		5		100		1264		28

				50 - 249 henkilöä		44		51		5		100		254		39

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		21		73		7		100		933		14

				2 - 5 mmk		28		64		7		100		1055		21

				6 - 10 mmk		33		62		5		100		600		28

				11 - 20 mmk		34		63		3		100		479		31

				Yli  20 mmk		40		54		5		100		570		35

				Ei vastausta		16		78		6		100		364		10

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		33		61		6		100		1187		27

				Varsinais-Suomi		29		65		5		100		396		24

				Satakunta		19		74		7		100		185		13

				Häme		30		64		6		100		278		24

				Pirkanmaa		27		70		3		100		362		24

				Kaakkois-Suomi		20		72		8		100		216		12

				Etelä-Savo		26		70		3		100		123		23

				Pohjois-Savo		30		63		6		100		169		24

				Pohjois-Karjala		24		71		4		100		116		20

				Keski-Suomi		34		60		5		100		184		29

				Etelä-Pohjanmaa		22		70		8		100		168		14

				Pohjanmaa		33		60		8		100		105		25

				Keski-Pohjanmaa		26		67		7		100		109		18

				Pohjois-Pohjanmaa		21		74		5		100		196		15

				Kainuu		21		69		11		100		57		10

				Lappi		29		63		8		100		150		21

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		34		59		7		100		850		27

				Muu Etelä-Suomi		28		67		5		100		833		22

				Länsi-Suomi		27		67		6		100		1480		22

				Itä-Suomi		27		68		5		100		409		22

				Pohjois-Suomi		24		69		7		100		430		17

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		28		66		6		100		3308		22

				Muu johtaja		32		63		6		100		298		26

				Päällikkö / muu esimiesasema		30		65		5		100		395		25

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		30		65		5		100		1793		24

				Ei		27		66		6		100		2208		21

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Yleiset suhdannenäkymät lähimmän ½ vuoden aikanaKYSYMYS:Millaisena koette suhdannenäkymät oman yrityksenne kannalta lähimmän puolen vuoden aikana?

						LÄHIMMÄN ½ VUODEN AIKANA						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Paranee		Pysyy ennallaan		Huononee				n(w)=		erotus: Paranee- Huononee %

		K A I K K I     %  (w)				41		50		8		100		4001		33

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		41		53		6		100		557		36

				Rakentaminen		41		52		7		100		631		34

				Palvelut		41		51		8		100		1887		33

				Kauppa		43		45		12		100		926		31

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		34		57		9		100		1489		25

				5 - 9 henkilöä		45		45		10		100		993		36

				10 - 49 henkilöä		45		48		8		100		1264		37

				50 - 249 henkilöä		54		44		2		100		254		53

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		34		58		8		100		933		26

				2 - 5 mmk		44		47		9		100		1055		36

				6 - 10 mmk		43		45		12		100		600		31

				11 - 20 mmk		41		50		9		100		479		32

				Yli  20 mmk		50		45		5		100		570		45

				Ei vastausta		37		56		6		100		364		31

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		47		47		6		100		1187		41

				Varsinais-Suomi		37		56		7		100		396		31

				Satakunta		35		55		10		100		185		26

				Häme		38		53		9		100		278		30

				Pirkanmaa		36		57		7		100		362		29

				Kaakkois-Suomi		39		49		12		100		216		27

				Etelä-Savo		40		51		9		100		123		30

				Pohjois-Savo		40		53		8		100		169		32

				Pohjois-Karjala		30		56		14		100		116		16

				Keski-Suomi		43		48		9		100		184		34

				Etelä-Pohjanmaa		42		52		7		100		168		35

				Pohjanmaa		45		45		11		100		105		34

				Keski-Pohjanmaa		47		44		9		100		109		37

				Pohjois-Pohjanmaa		43		46		10		100		196		33

				Kainuu		28		55		17		100		57		10

				Lappi		41		46		13		100		150		29

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		48		46		6		100		850		42

				Muu Etelä-Suomi		41		50		9		100		833		33

				Länsi-Suomi		39		53		8		100		1480		31

				Itä-Suomi		37		53		10		100		409		27

				Pohjois-Suomi		41		47		12		100		430		29

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		40		51		9		100		3308		31

				Muu johtaja		47		44		8		100		298		39

				Päällikkö / muu esimiesasema		51		46		3		100		395		49

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		40		52		9		100		1793		31

				Ei		43		49		8		100		2208		35

		KYSYMYS:Odotatteko oman toimialanne suhdannenäkymien seuraavan 12 kuukauden aikana paranevan, pysyvän ennallaan vai heikkenevän?

						SEURAAVAN 12 KK:N AIKANA						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Paranevan		Pysyvän ennallaan		Huononevan				n(w)=		erotus: Paranee- Huononee %

		K A I K K I     %  (w)				36		52		12		100		4001		23

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		36		55		9		100		557		27

				Rakentaminen		30		60		10		100		631		20

				Palvelut		37		51		12		100		1887		25

				Kauppa		36		49		15		100		926		21

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		32		56		12		100		1489		20

				5 - 9 henkilöä		38		48		14		100		993		24

				10 - 49 henkilöä		36		53		11		100		1264		25

				50 - 249 henkilöä		45		47		8		100		254		36

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		32		57		11		100		933		21

				2 - 5 mmk		37		50		13		100		1055		25

				6 - 10 mmk		36		48		16		100		600		20

				11 - 20 mmk		35		52		13		100		479		21

				Yli  20 mmk		38		52		10		100		570		28

				Ei vastausta		37		55		8		100		364		28

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		39		51		9		100		1187		30

				Varsinais-Suomi		33		56		11		100		396		22

				Satakunta		28		58		14		100		185		14

				Häme		37		53		10		100		278		27

				Pirkanmaa		35		54		11		100		362		24

				Kaakkois-Suomi		33		49		18		100		216		16

				Etelä-Savo		34		53		13		100		123		21

				Pohjois-Savo		40		48		12		100		169		28

				Pohjois-Karjala		25		60		15		100		116		10

				Keski-Suomi		35		53		12		100		184		23

				Etelä-Pohjanmaa		34		53		12		100		168		22

				Pohjanmaa		43		44		13		100		105		29

				Keski-Pohjanmaa		38		47		15		100		109		23

				Pohjois-Pohjanmaa		29		53		18		100		196		12

				Kainuu		28		54		18		100		57		10

				Lappi		34		48		18		100		150		15

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		40		51		9		100		850		30

				Muu Etelä-Suomi		37		52		11		100		833		25

				Länsi-Suomi		34		54		12		100		1480		22

				Itä-Suomi		34		53		13		100		409		21

				Pohjois-Suomi		31		51		18		100		430		14

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		34		53		13		100		3308		21

				Muu johtaja		43		48		9		100		298		34

				Päällikkö / muu esimiesasema		45		49		6		100		395		40

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		35		52		13		100		1793		22

				Ei		36		53		11		100		2208		25

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Yleiset suhdannenäkymät lähimmän kolmen vuoden aikanaKYSYMYS:Millaisena koette suhdannenäkymät oman yrityksenne kannalta lähimmän kolmen vuoden aikana?

						LÄHIMMÄN 3 VUODEN AIKANA						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Paranee		Pysyy ennallaan		Huononee				n(w)=		erotus: Paranee- Huononee %

		K A I K K I     %  (w)				41		45		13		100		4001		28

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		44		44		11		100		557		33

				Rakentaminen		30		53		17		100		631		12

				Palvelut		44		46		10		100		1887		34

				Kauppa		41		40		18		100		926		23

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		35		53		12		100		1489		23

				5 - 9 henkilöä		43		43		14		100		993		29

				10 - 49 henkilöä		44		42		14		100		1264		30

				50 - 249 henkilöä		58		30		12		100		254		46

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		37		53		10		100		933		27

				2 - 5 mmk		42		44		15		100		1055		27

				6 - 10 mmk		38		46		16		100		600		22

				11 - 20 mmk		43		43		14		100		479		29

				Yli  20 mmk		50		35		15		100		570		35

				Ei vastausta		41		49		10		100		364		31

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		46		42		11		100		1187		35

				Varsinais-Suomi		39		49		12		100		396		27

				Satakunta		32		54		15		100		185		17

				Häme		42		45		14		100		278		28

				Pirkanmaa		39		49		13		100		362		26

				Kaakkois-Suomi		42		41		18		100		216		24

				Etelä-Savo		43		40		16		100		123		27

				Pohjois-Savo		42		45		13		100		169		29

				Pohjois-Karjala		33		45		22		100		116		11

				Keski-Suomi		36		53		11		100		184		25

				Etelä-Pohjanmaa		42		44		14		100		168		28

				Pohjanmaa		41		47		12		100		105		28

				Keski-Pohjanmaa		37		51		12		100		109		25

				Pohjois-Pohjanmaa		39		47		15		100		196		24

				Kainuu		33		45		22		100		57		12

				Lappi		44		42		13		100		150		31

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		48		38		14		100		850		35

				Muu Etelä-Suomi		41		47		11		100		833		30

				Länsi-Suomi		38		49		13		100		1480		25

				Itä-Suomi		40		43		17		100		409		23

				Pohjois-Suomi		40		45		15		100		430		25

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		39		47		14		100		3308		25

				Muu johtaja		53		37		10		100		298		42

				Päällikkö / muu esimiesasema		53		39		9		100		395		44

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		43		44		13		100		1793		30

				Ei		40		47		13		100		2208		27

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannenäkymät - tuotannon/palvelujen määräKYSYMYS:Mikä on arvionne yrityksenne tilanteesta näiden asioiden osalta seuraavan puolen vuoden kuluttua?

						TUOTANNON / PALVELUJEN MÄÄRÄ						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				44		50		6		100		4001		38

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		49		46		4		100		557		45

				Rakentaminen		54		40		6		100		631		48

				Palvelut		42		53		6		100		1887		36

				Kauppa		38		54		8		100		926		30

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		37		56		7		100		1489		30

				5 - 9 henkilöä		41		53		6		100		993		35

				10 - 49 henkilöä		52		43		5		100		1264		46

				50 - 249 henkilöä		57		40		4		100		254		53

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		35		58		6		100		933		29

				2 - 5 mmk		43		50		7		100		1055		36

				6 - 10 mmk		44		49		7		100		600		38

				11 - 20 mmk		51		44		5		100		479		45

				Yli  20 mmk		54		42		5		100		570		49

				Ei vastausta		43		52		5		100		364		39

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		46		50		4		100		1187		42

				Varsinais-Suomi		44		52		3		100		396		41

				Satakunta		43		47		11		100		185		32

				Häme		47		49		4		100		278		44

				Pirkanmaa		38		55		7		100		362		32

				Kaakkois-Suomi		42		49		9		100		216		32

				Etelä-Savo		47		49		4		100		123		43

				Pohjois-Savo		45		50		6		100		169		39

				Pohjois-Karjala		38		49		12		100		116		26

				Keski-Suomi		45		47		8		100		184		37

				Etelä-Pohjanmaa		47		48		5		100		168		43

				Pohjanmaa		38		54		9		100		105		29

				Keski-Pohjanmaa		41		51		8		100		109		33

				Pohjois-Pohjanmaa		46		46		8		100		196		38

				Kainuu		36		57		8		100		57		28

				Lappi		42		48		9		100		150		33

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		49		47		4		100		850		45

				Muu Etelä-Suomi		42		52		6		100		833		36

				Länsi-Suomi		42		51		6		100		1480		36

				Itä-Suomi		44		49		7		100		409		36

				Pohjois-Suomi		43		48		8		100		430		35

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		44		50		6		100		3308		37

				Muu johtaja		49		48		3		100		298		45

				Päällikkö / muu esimiesasema		42		53		4		100		395		38

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		45		49		6		100		1793		39

				Ei		43		51		6		100		2208		37

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannenäkymät - henkilökunnan määräKYSYMYS:Mikä on arvionne yrityksenne tilanteesta näiden asioiden osalta seuraavan puolen vuoden kuluttua?

						HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				31		64		5		100		4001		27

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		30		66		4		100		557		26

				Rakentaminen		50		45		6		100		631		44

				Palvelut		27		69		4		100		1887		23

				Kauppa		28		67		5		100		926		23

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		18		79		3		100		1489		15

				5 - 9 henkilöä		27		67		5		100		993		22

				10 - 49 henkilöä		45		49		5		100		1264		40

				50 - 249 henkilöä		56		38		7		100		254		49

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		18		79		3		100		933		14

				2 - 5 mmk		30		66		4		100		1055		25

				6 - 10 mmk		36		59		5		100		600		30

				11 - 20 mmk		43		51		7		100		479		36

				Yli  20 mmk		53		43		5		100		570		48

				Ei vastausta		16		80		4		100		364		12

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		39		57		4		100		1187		36

				Varsinais-Suomi		30		68		1		100		396		29

				Satakunta		27		65		8		100		185		19

				Häme		21		74		5		100		278		16

				Pirkanmaa		30		66		3		100		362		27

				Kaakkois-Suomi		20		73		7		100		216		13

				Etelä-Savo		25		72		3		100		123		22

				Pohjois-Savo		33		62		5		100		169		28

				Pohjois-Karjala		28		62		10		100		116		17

				Keski-Suomi		35		59		6		100		184		29

				Etelä-Pohjanmaa		29		68		3		100		168		25

				Pohjanmaa		24		70		6		100		105		17

				Keski-Pohjanmaa		26		69		5		100		109		20

				Pohjois-Pohjanmaa		32		64		4		100		196		27

				Kainuu		29		64		7		100		57		22

				Lappi		29		63		8		100		150		20

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		41		55		4		100		850		37

				Muu Etelä-Suomi		26		70		5		100		833		21

				Länsi-Suomi		30		66		4		100		1480		25

				Itä-Suomi		29		65		6		100		409		23

				Pohjois-Suomi		30		64		6		100		430		24

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		31		65		5		100		3308		26

				Muu johtaja		34		63		3		100		298		31

				Päällikkö / muu esimiesasema		32		62		6		100		395		26

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		32		63		5		100		1793		27

				Ei		31		65		4		100		2208		26

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannenäkymät - investoinnitKYSYMYS:Mikä on arvionne yrityksenne tilanteesta näiden asioiden osalta seuraavan puolen vuoden kuluttua?

						INVESTOINNIT						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				22		69		9		100		4001		13

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		24		68		8		100		557		16

				Rakentaminen		27		64		9		100		631		19

				Palvelut		22		69		10		100		1887		12

				Kauppa		18		75		7		100		926		12

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		16		78		6		100		1489		10

				5 - 9 henkilöä		23		66		11		100		993		12

				10 - 49 henkilöä		26		65		9		100		1264		17

				50 - 249 henkilöä		33		52		15		100		254		18

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		18		75		7		100		933		11

				2 - 5 mmk		21		68		10		100		1055		11

				6 - 10 mmk		21		69		10		100		600		11

				11 - 20 mmk		29		65		7		100		479		22

				Yli  20 mmk		30		58		11		100		570		19

				Ei vastausta		15		81		5		100		364		10

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		24		68		8		100		1187		16

				Varsinais-Suomi		15		76		9		100		396		6

				Satakunta		22		69		9		100		185		12

				Häme		26		68		5		100		278		21

				Pirkanmaa		24		67		10		100		362		14

				Kaakkois-Suomi		18		77		5		100		216		13

				Etelä-Savo		21		69		9		100		123		12

				Pohjois-Savo		21		69		9		100		169		12

				Pohjois-Karjala		21		63		16		100		116		5

				Keski-Suomi		21		69		11		100		184		10

				Etelä-Pohjanmaa		23		70		6		100		168		17

				Pohjanmaa		19		76		6		100		105		13

				Keski-Pohjanmaa		24		66		10		100		109		13

				Pohjois-Pohjanmaa		23		68		8		100		196		15

				Kainuu		20		71		10		100		57		10

				Lappi		22		60		18		100		150		3

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		24		69		7		100		850		17

				Muu Etelä-Suomi		23		70		6		100		833		17

				Länsi-Suomi		20		71		9		100		1480		11

				Itä-Suomi		21		68		11		100		409		10

				Pohjois-Suomi		23		65		12		100		430		11

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		22		69		9		100		3308		13

				Muu johtaja		27		66		8		100		298		19

				Päällikkö / muu esimiesasema		19		73		8		100		395		11

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		24		68		8		100		1793		15

				Ei		21		70		9		100		2208		12

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannenäkymät - yrityksen kannattavuusKYSYMYS:Mikä on arvionne yrityksenne tilanteesta näiden asioiden osalta seuraavan puolen vuoden kuluttua?

						YRITYKSEN KANNATTAVUUS						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				38		54		8		100		4001		29

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		41		54		5		100		557		36

				Rakentaminen		40		53		7		100		631		33

				Palvelut		35		55		9		100		1887		26

				Kauppa		38		53		9		100		926		29

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		33		60		8		100		1489		25

				5 - 9 henkilöä		36		55		9		100		993		27

				10 - 49 henkilöä		43		49		8		100		1264		35

				50 - 249 henkilöä		43		46		10		100		254		33

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		34		60		7		100		933		27

				2 - 5 mmk		37		52		11		100		1055		26

				6 - 10 mmk		38		54		8		100		600		30

				11 - 20 mmk		41		50		9		100		479		32

				Yli  20 mmk		43		48		9		100		570		34

				Ei vastausta		34		60		5		100		364		29

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		39		53		8		100		1187		32

				Varsinais-Suomi		33		61		7		100		396		26

				Satakunta		32		60		8		100		185		24

				Häme		42		52		6		100		278		36

				Pirkanmaa		33		62		5		100		362		28

				Kaakkois-Suomi		33		55		13		100		216		20

				Etelä-Savo		45		46		9		100		123		36

				Pohjois-Savo		41		50		9		100		169		31

				Pohjois-Karjala		35		49		16		100		116		18

				Keski-Suomi		41		47		12		100		184		28

				Etelä-Pohjanmaa		42		50		9		100		168		33

				Pohjanmaa		36		53		12		100		105		24

				Keski-Pohjanmaa		36		59		5		100		109		31

				Pohjois-Pohjanmaa		37		56		7		100		196		30

				Kainuu		36		50		14		100		57		22

				Lappi		39		49		12		100		150		27

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		40		52		8		100		850		32

				Muu Etelä-Suomi		38		54		8		100		833		30

				Länsi-Suomi		35		57		8		100		1480		27

				Itä-Suomi		40		49		11		100		409		29

				Pohjois-Suomi		38		52		9		100		430		29

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		37		54		9		100		3308		29

				Muu johtaja		40		52		8		100		298		32

				Päällikkö / muu esimiesasema		36		58		6		100		395		30

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		41		51		8		100		1793		33

				Ei		35		56		9		100		2208		26

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannenäkymät - tilauskantaKYSYMYS:Mikä on arvionne yrityksenne tilanteesta näiden asioiden osalta seuraavan puolen vuoden kuluttua?

						TILAUSKANTA						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				38		57		5		100		4001		33

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		44		52		4		100		557		40

				Rakentaminen		57		36		7		100		631		50

				Palvelut		35		60		5		100		1887		30

				Kauppa		29		66		6		100		926		23

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		33		63		5		100		1489		28

				5 - 9 henkilöä		35		60		5		100		993		30

				10 - 49 henkilöä		46		48		6		100		1264		40

				50 - 249 henkilöä		45		49		5		100		254		40

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		32		63		5		100		933		27

				2 - 5 mmk		39		56		6		100		1055		33

				6 - 10 mmk		38		56		6		100		600		31

				11 - 20 mmk		44		50		6		100		479		38

				Yli  20 mmk		47		48		5		100		570		41

				Ei vastausta		33		64		3		100		364		30

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		41		54		4		100		1187		37

				Varsinais-Suomi		32		64		4		100		396		28

				Satakunta		33		59		8		100		185		25

				Häme		39		56		4		100		278		35

				Pirkanmaa		37		59		4		100		362		33

				Kaakkois-Suomi		36		59		5		100		216		30

				Etelä-Savo		34		62		4		100		123		29

				Pohjois-Savo		42		51		8		100		169		34

				Pohjois-Karjala		31		60		9		100		116		22

				Keski-Suomi		37		57		5		100		184		32

				Etelä-Pohjanmaa		42		53		5		100		168		36

				Pohjanmaa		37		57		6		100		105		31

				Keski-Pohjanmaa		39		57		5		100		109		34

				Pohjois-Pohjanmaa		46		48		6		100		196		40

				Kainuu		31		61		8		100		57		24

				Lappi		40		50		10		100		150		30

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		43		52		5		100		850		38

				Muu Etelä-Suomi		37		58		4		100		833		33

				Länsi-Suomi		35		60		5		100		1480		31

				Itä-Suomi		37		56		7		100		409		30

				Pohjois-Suomi		42		50		8		100		430		35

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		38		56		6		100		3308		32

				Muu johtaja		42		54		4		100		298		38

				Päällikkö / muu esimiesasema		38		59		4		100		395		34

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		40		55		5		100		1793		35

				Ei		37		58		5		100		2208		31

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannenäkymät - tuonnin määräKYSYMYS:Mikä on arvionne yrityksenne tilanteesta näiden asioiden osalta seuraavan puolen vuoden kuluttua?

						TUONNIN MÄÄRÄ						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				6		93		1		100		4001		5

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		10		88		2		100		557		8

				Rakentaminen		2		98		0		100		631		2

				Palvelut		3		97		1		100		1887		2

				Kauppa		14		85		1		100		926		13

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		3		96		1		100		1489		3

				5 - 9 henkilöä		6		93		1		100		993		5

				10 - 49 henkilöä		8		92		1		100		1264		7

				50 - 249 henkilöä		15		85		0		100		254		15

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		2		97		0		100		933		2

				2 - 5 mmk		5		95		1		100		1055		4

				6 - 10 mmk		6		93		1		100		600		5

				11 - 20 mmk		8		91		1		100		479		7

				Yli  20 mmk		13		87		1		100		570		12

				Ei vastausta		6		94		0		100		364		5

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		10		89		1		100		1187		9

				Varsinais-Suomi		4		95		1		100		396		3

				Satakunta		4		95		0		100		185		4

				Häme		5		93		1		100		278		4

				Pirkanmaa		7		92		1		100		362		6

				Kaakkois-Suomi		2		97		1		100		216		1

				Etelä-Savo		4		96		0		100		123		3

				Pohjois-Savo		5		95		0		100		169		4

				Pohjois-Karjala		3		96		1		100		116		2

				Keski-Suomi		2		98		0		100		184		2

				Etelä-Pohjanmaa		6		94		0		100		168		6

				Pohjanmaa		5		95		0		100		105		5

				Keski-Pohjanmaa		3		96		0		100		109		3

				Pohjois-Pohjanmaa		3		97		0		100		196		2

				Kainuu		3		96		1		100		57		1

				Lappi		3		96		1		100		150		2

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		12		87		1		100		850		11

				Muu Etelä-Suomi		5		95		1		100		833		4

				Länsi-Suomi		5		95		1		100		1480		4

				Itä-Suomi		4		95		1		100		409		3

				Pohjois-Suomi		3		97		1		100		430		2

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		6		94		1		100		3308		5

				Muu johtaja		9		90		0		100		298		9

				Päällikkö / muu esimiesasema		8		91		1		100		395		6

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		6		94		1		100		1793		5

				Ei		6		93		1		100		2208		6

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannenäkymät - viennin määräKYSYMYS:Mikä on arvionne yrityksenne tilanteesta näiden asioiden osalta seuraavan puolen vuoden kuluttua?

						VIENNIN MÄÄRÄ						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				9		89		1		100		4001		8

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		23		75		3		100		557		20

				Rakentaminen		9		90		1		100		631		8

				Palvelut		6		92		2		100		1887		5

				Kauppa		8		91		1		100		926		7

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		5		94		1		100		1489		4

				5 - 9 henkilöä		8		90		1		100		993		7

				10 - 49 henkilöä		13		85		2		100		1264		11

				50 - 249 henkilöä		22		76		2		100		254		21

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		5		94		1		100		933		4

				2 - 5 mmk		9		90		1		100		1055		7

				6 - 10 mmk		12		86		2		100		600		10

				11 - 20 mmk		11		88		1		100		479		9

				Yli  20 mmk		18		80		2		100		570		16

				Ei vastausta		2		98		0		100		364		2

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		11		87		2		100		1187		10

				Varsinais-Suomi		11		88		2		100		396		9

				Satakunta		10		90		0		100		185		10

				Häme		9		90		1		100		278		7

				Pirkanmaa		8		89		2		100		362		6

				Kaakkois-Suomi		6		93		1		100		216		4

				Etelä-Savo		6		93		0		100		123		6

				Pohjois-Savo		8		90		1		100		169		7

				Pohjois-Karjala		7		91		1		100		116		6

				Keski-Suomi		4		94		1		100		184		3

				Etelä-Pohjanmaa		11		89		0		100		168		11

				Pohjanmaa		10		90		0		100		105		9

				Keski-Pohjanmaa		5		94		1		100		109		4

				Pohjois-Pohjanmaa		7		93		0		100		196		7

				Kainuu		6		92		2		100		57		4

				Lappi		12		86		1		100		150		11

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		13		85		2		100		850		10

				Muu Etelä-Suomi		8		91		1		100		833		7

				Länsi-Suomi		9		90		1		100		1480		8

				Itä-Suomi		8		92		1		100		409		7

				Pohjois-Suomi		9		91		1		100		430		8

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		9		89		1		100		3308		8

				Muu johtaja		12		86		2		100		298		10

				Päällikkö / muu esimiesasema		8		91		1		100		395		8

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		11		88		1		100		1793		10

				Ei		8		90		2		100		2208		6

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannenäkymät - vakavaraisuusKYSYMYS:Mikä on arvionne yrityksenne tilanteesta näiden asioiden osalta seuraavan puolen vuoden kuluttua?

						VAKAVARAISUUS						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				34		62		5		100		4001		29

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		36		62		3		100		557		33

				Rakentaminen		39		60		2		100		631		37

				Palvelut		30		64		6		100		1887		24

				Kauppa		36		58		6		100		926		30

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		28		67		4		100		1489		24

				5 - 9 henkilöä		32		62		6		100		993		26

				10 - 49 henkilöä		40		56		4		100		1264		35

				50 - 249 henkilöä		39		57		4		100		254		35

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		29		67		4		100		933		25

				2 - 5 mmk		32		62		6		100		1055		26

				6 - 10 mmk		38		57		6		100		600		32

				11 - 20 mmk		36		60		4		100		479		32

				Yli  20 mmk		42		54		4		100		570		38

				Ei vastausta		25		72		3		100		364		22

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		35		60		4		100		1187		31

				Varsinais-Suomi		30		66		4		100		396		26

				Satakunta		27		65		8		100		185		19

				Häme		39		58		2		100		278		37

				Pirkanmaa		28		69		3		100		362		26

				Kaakkois-Suomi		28		63		8		100		216		20

				Etelä-Savo		38		60		2		100		123		36

				Pohjois-Savo		40		54		7		100		169		33

				Pohjois-Karjala		28		63		9		100		116		19

				Keski-Suomi		40		53		7		100		184		33

				Etelä-Pohjanmaa		37		61		3		100		168		34

				Pohjanmaa		25		67		8		100		105		17

				Keski-Pohjanmaa		30		63		7		100		109		23

				Pohjois-Pohjanmaa		36		59		4		100		196		32

				Kainuu		26		65		8		100		57		18

				Lappi		36		60		5		100		150		31

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		36		60		4		100		850		32

				Muu Etelä-Suomi		34		61		5		100		833		30

				Länsi-Suomi		31		65		5		100		1480		26

				Itä-Suomi		36		58		6		100		409		30

				Pohjois-Suomi		35		60		5		100		430		30

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		34		61		5		100		3308		29

				Muu johtaja		38		59		3		100		298		35

				Päällikkö / muu esimiesasema		27		70		3		100		395		24

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		36		59		4		100		1793		32

				Ei		31		64		5		100		2208		26

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannenäkymät - LiikevaihtoKYSYMYS:Mikä on arvionne yrityksenne tilanteesta näiden asioiden osalta seuraavan 12 kuukauden kuluttua?

						LIIKEVAIHTO						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				56		36		7		100		4001		49

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		59		36		5		100		557		53

				Rakentaminen		53		37		10		100		631		42

				Palvelut		56		38		6		100		1887		49

				Kauppa		59		32		9		100		926		50

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		45		47		8		100		1489		37

				5 - 9 henkilöä		62		31		7		100		993		55

				10 - 49 henkilöä		62		31		7		100		1264		55

				50 - 249 henkilöä		70		22		7		100		254		63

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		47		46		7		100		933		39

				2 - 5 mmk		59		34		7		100		1055		52

				6 - 10 mmk		58		33		9		100		600		49

				11 - 20 mmk		60		30		10		100		479		51

				Yli  20 mmk		68		25		7		100		570		62

				Ei vastausta		46		50		4		100		364		42

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		64		30		6		100		1187		58

				Varsinais-Suomi		49		45		6		100		396		43

				Satakunta		49		39		12		100		185		37

				Häme		56		37		7		100		278		50

				Pirkanmaa		53		41		6		100		362		47

				Kaakkois-Suomi		48		42		10		100		216		37

				Etelä-Savo		53		39		8		100		123		45

				Pohjois-Savo		57		38		5		100		169		52

				Pohjois-Karjala		49		34		17		100		116		32

				Keski-Suomi		52		41		7		100		184		44

				Etelä-Pohjanmaa		58		36		7		100		168		51

				Pohjanmaa		54		40		6		100		105		48

				Keski-Pohjanmaa		51		39		11		100		109		40

				Pohjois-Pohjanmaa		57		36		7		100		196		50

				Kainuu		44		45		11		100		57		33

				Lappi		64		28		8		100		150		56

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		65		28		7		100		850		58

				Muu Etelä-Suomi		56		37		7		100		833		49

				Länsi-Suomi		52		41		7		100		1480		44

				Itä-Suomi		54		37		9		100		409		45

				Pohjois-Suomi		57		35		8		100		430		50

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		55		37		8		100		3308		47

				Muu johtaja		62		32		5		100		298		57

				Päällikkö / muu esimiesasema		62		31		7		100		395		56

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		57		36		8		100		1793		49

				Ei		56		37		7		100		2208		49

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannenäkymät - Yrityksen kannattavuusKYSYMYS:Mikä on arvionne yrityksenne tilanteesta näiden asioiden osalta seuraavan 12 kuukauden kuluttua?

						YRITYKSEN KANNATTAVUUS						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				43		48		9		100		4001		34

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		47		47		7		100		557		40

				Rakentaminen		37		54		9		100		631		29

				Palvelut		42		50		8		100		1887		34

				Kauppa		46		43		11		100		926		35

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		35		57		8		100		1489		27

				5 - 9 henkilöä		47		42		10		100		993		37

				10 - 49 henkilöä		47		45		8		100		1264		39

				50 - 249 henkilöä		50		42		8		100		254		41

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		37		55		8		100		933		30

				2 - 5 mmk		45		46		10		100		1055		35

				6 - 10 mmk		43		47		10		100		600		32

				11 - 20 mmk		45		45		10		100		479		35

				Yli  20 mmk		50		41		9		100		570		40

				Ei vastausta		39		57		4		100		364		35

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		47		47		7		100		1187		40

				Varsinais-Suomi		37		55		8		100		396		29

				Satakunta		35		54		11		100		185		24

				Häme		44		47		9		100		278		35

				Pirkanmaa		38		55		7		100		362		31

				Kaakkois-Suomi		41		50		9		100		216		32

				Etelä-Savo		46		41		13		100		123		33

				Pohjois-Savo		47		46		8		100		169		39

				Pohjois-Karjala		38		44		18		100		116		20

				Keski-Suomi		43		48		9		100		184		34

				Etelä-Pohjanmaa		47		44		10		100		168		37

				Pohjanmaa		41		44		15		100		105		27

				Keski-Pohjanmaa		41		52		6		100		109		35

				Pohjois-Pohjanmaa		42		48		11		100		196		31

				Kainuu		37		49		14		100		57		23

				Lappi		46		45		9		100		150		37

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		47		45		7		100		850		40

				Muu Etelä-Suomi		44		49		7		100		833		37

				Länsi-Suomi		39		52		9		100		1480		31

				Itä-Suomi		44		44		12		100		409		32

				Pohjois-Suomi		43		47		10		100		430		32

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		41		50		9		100		3308		32

				Muu johtaja		52		40		9		100		298		43

				Päällikkö / muu esimiesasema		50		45		5		100		395		45

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		45		46		9		100		1793		36

				Ei		41		50		9		100		2208		32

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannenäkymät - TuotantokustannuksetKYSYMYS:Mikä on arvionne yrityksenne tilanteesta näiden asioiden osalta seuraavan 12 kuukauden kuluttua?

						TUOTANTOKUSTANNUKSET						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				49		42		8		100		4001		41

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		50		37		13		100		557		38

				Rakentaminen		61		33		6		100		631		54

				Palvelut		47		45		8		100		1887		40

				Kauppa		46		46		8		100		926		37

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		38		55		7		100		1489		31

				5 - 9 henkilöä		54		39		8		100		993		46

				10 - 49 henkilöä		57		32		10		100		1264		47

				50 - 249 henkilöä		63		27		9		100		254		54

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		41		52		7		100		933		35

				2 - 5 mmk		53		38		9		100		1055		45

				6 - 10 mmk		54		39		7		100		600		46

				11 - 20 mmk		57		33		9		100		479		48

				Yli  20 mmk		56		33		11		100		570		45

				Ei vastausta		30		63		7		100		364		24

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		51		40		9		100		1187		42

				Varsinais-Suomi		52		42		6		100		396		46

				Satakunta		42		49		9		100		185		33

				Häme		45		48		7		100		278		38

				Pirkanmaa		53		40		6		100		362		47

				Kaakkois-Suomi		46		49		5		100		216		40

				Etelä-Savo		48		43		9		100		123		39

				Pohjois-Savo		55		37		8		100		169		47

				Pohjois-Karjala		49		41		10		100		116		39

				Keski-Suomi		45		40		15		100		184		31

				Etelä-Pohjanmaa		50		39		12		100		168		38

				Pohjanmaa		46		46		8		100		105		38

				Keski-Pohjanmaa		46		42		12		100		109		33

				Pohjois-Pohjanmaa		52		45		3		100		196		49

				Kainuu		47		39		14		100		57		33

				Lappi		51		39		10		100		150		41

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		53		38		9		100		850		45

				Muu Etelä-Suomi		45		47		8		100		833		37

				Länsi-Suomi		49		42		9		100		1480		40

				Itä-Suomi		51		40		9		100		409		42

				Pohjois-Suomi		51		41		8		100		430		43

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		49		43		8		100		3308		41

				Muu johtaja		50		36		14		100		298		37

				Päällikkö / muu esimiesasema		50		41		8		100		395		42

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		51		40		9		100		1793		42

				Ei		48		44		8		100		2208		41

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannenäkymät - Henkilökunnan määräKYSYMYS:Mikä on arvionne yrityksenne tilanteesta näiden asioiden osalta seuraavan 12 kuukauden kuluttua?

						HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				27		69		4		100		4001		23

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		28		68		4		100		557		24

				Rakentaminen		43		52		5		100		631		38

				Palvelut		24		73		3		100		1887		21

				Kauppa		21		74		5		100		926		16

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		15		83		3		100		1489		12

				5 - 9 henkilöä		23		72		5		100		993		18

				10 - 49 henkilöä		39		56		5		100		1264		33

				50 - 249 henkilöä		53		44		4		100		254		49

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		15		82		3		100		933		13

				2 - 5 mmk		26		69		4		100		1055		22

				6 - 10 mmk		27		67		6		100		600		21

				11 - 20 mmk		41		53		6		100		479		35

				Yli  20 mmk		42		53		4		100		570		38

				Ei vastausta		12		86		2		100		364		11

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		36		60		3		100		1187		33

				Varsinais-Suomi		26		72		2		100		396		23

				Satakunta		18		74		8		100		185		9

				Häme		22		74		4		100		278		19

				Pirkanmaa		25		72		2		100		362		23

				Kaakkois-Suomi		18		77		5		100		216		13

				Etelä-Savo		16		78		5		100		123		11

				Pohjois-Savo		22		71		6		100		169		16

				Pohjois-Karjala		18		71		11		100		116		7

				Keski-Suomi		24		73		3		100		184		21

				Etelä-Pohjanmaa		28		69		3		100		168		25

				Pohjanmaa		20		72		8		100		105		12

				Keski-Pohjanmaa		16		79		4		100		109		12

				Pohjois-Pohjanmaa		32		64		4		100		196		29

				Kainuu		17		77		7		100		57		10

				Lappi		21		77		2		100		150		19

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		38		59		3		100		850		35

				Muu Etelä-Suomi		25		71		5		100		833		20

				Länsi-Suomi		24		73		4		100		1480		20

				Itä-Suomi		19		73		7		100		409		12

				Pohjois-Suomi		26		70		4		100		430		22

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		26		70		4		100		3308		22

				Muu johtaja		34		62		4		100		298		30

				Päällikkö / muu esimiesasema		24		72		3		100		395		21

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		26		70		4		100		1793		22

				Ei		27		69		4		100		2208		23

		PK-YRITYSTEN SUHDANTEET: Suhdannenäkymät - InvestoinnitKYSYMYS:Mikä on arvionne yrityksenne tilanteesta näiden asioiden osalta seuraavan 12 kuukauden kuluttua?

						INVESTOINNIT						YHTEENSÄ				SALDO- LUKU

						Suurempi		Yhtä suuri		Pienempi				n(w)=		erotus: suurempi- pienempi %

		K A I K K I     %  (w)				22		70		8		100		4001		13

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		23		70		7		100		557		16

				Rakentaminen		22		71		7		100		631		15

				Palvelut		23		68		9		100		1887		14

				Kauppa		18		73		9		100		926		8

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		17		76		7		100		1489		10

				5 - 9 henkilöä		23		67		10		100		993		12

				10 - 49 henkilöä		25		67		8		100		1264		16

				50 - 249 henkilöä		30		61		9		100		254		20

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		18		75		7		100		933		11

				2 - 5 mmk		24		66		10		100		1055		13

				6 - 10 mmk		20		70		10		100		600		10

				11 - 20 mmk		26		65		9		100		479		17

				Yli  20 mmk		25		67		8		100		570		17

				Ei vastausta		19		77		4		100		364		15

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		26		67		7		100		1187		18

				Varsinais-Suomi		16		73		10		100		396		6

				Satakunta		19		72		9		100		185		10

				Häme		23		74		3		100		278		20

				Pirkanmaa		21		71		8		100		362		13

				Kaakkois-Suomi		19		73		8		100		216		11

				Etelä-Savo		23		69		7		100		123		16

				Pohjois-Savo		24		70		6		100		169		18

				Pohjois-Karjala		17		64		20		100		116		-3

				Keski-Suomi		21		69		10		100		184		12

				Etelä-Pohjanmaa		24		68		8		100		168		16

				Pohjanmaa		18		69		13		100		105		6

				Keski-Pohjanmaa		20		72		8		100		109		11

				Pohjois-Pohjanmaa		20		69		11		100		196		9

				Kainuu		15		72		12		100		57		3

				Lappi		18		72		10		100		150		8

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		27		66		7		100		850		20

				Muu Etelä-Suomi		22		72		6		100		833		16

				Länsi-Suomi		20		71		9		100		1480		10

				Itä-Suomi		22		68		10		100		409		11

				Pohjois-Suomi		19		71		10		100		430		9

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		22		70		8		100		3308		13

				Muu johtaja		28		64		8		100		298		20

				Päällikkö / muu esimiesasema		19		72		9		100		395		9

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		21		71		8		100		1793		13

				Ei		22		69		8		100		2208		14





Rahoitus

		PK-YRITYSTEN KÄYTTÄMÄT RAHOITUSPALVELUTKYSYMYS:Onko yrityksellänne ulkoista rahoitusta kuten esim. luottoja tai takauksia, mitä?

						RAHOITUSPALVELUT

		PK-YRITYSTEN KÄYTTÄMÄTRAHOITUSPALVELUT				Ei ulkoista rahoitusta		Pankkiluotot		Valuuttaluotot		TEL- takaisin- lainaus		Finnveran lainat		Rahoitus- yhtiöiden luotot		Ulkopuolinen riskisijoitus		Muu		n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				54		37		1		5		8		6		1		3		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		43		49		1		7		20		10		2		2		557

				Rakentaminen		53		41		0		5		3		1		0		5		631

				Palvelut		57		32		1		3		7		9		1		2		1887

				Kauppa		56		37		0		5		4		3		1		2		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		60		33		0		1		8		4		1		1		1489

				5 - 9 henkilöä		54		37		1		5		7		7		0		2		993

				10 - 49 henkilöä		50		40		1		7		8		7		1		4		1264

				50 - 249 henkilöä		41		43		1		10		8		13		3		7		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		58		34		0		2		8		5		1		1		933

				2 - 5 mmk		53		36		1		6		9		9		1		2		1055

				6 - 10 mmk		48		43		1		7		7		7		0		4		600

				11 - 20 mmk		54		37		1		5		9		4		1		5		479

				Yli  20 mmk		46		44		0		7		7		9		2		5		570

				Ei vastausta		72		26		0		2		4		1		0		1		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		60		31		1		6		3		6		1		3		1187

				Varsinais-Suomi		52		39		0		4		11		8		0		1		396

				Satakunta		51		39		0		4		9		6		0		3		185

				Häme		53		40		0		6		6		7		1		3		278

				Pirkanmaa		55		38		1		3		9		6		1		3		362

				Kaakkois-Suomi		54		37		0		4		6		6		1		4		216

				Etelä-Savo		44		50		0		5		9		7		1		2		123

				Pohjois-Savo		53		37		0		4		11		7		0		2		169

				Pohjois-Karjala		53		32		0		2		12		9		0		3		116

				Keski-Suomi		49		44		1		3		9		8		1		1		184

				Etelä-Pohjanmaa		53		37		1		3		8		6		0		4		168

				Pohjanmaa		62		30		0		0		15		7		0		3		105

				Keski-Pohjanmaa		43		53		0		6		11		7		2		2		109

				Pohjois-Pohjanmaa		56		35		0		3		12		5		1		2		196

				Kainuu		51		37		0		2		9		6		2		2		57

				Lappi		41		47		2		4		17		3		0		3		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		63		26		1		7		3		6		1		3		850

				Muu Etelä-Suomi		53		41		0		6		4		6		1		3		833

				Länsi-Suomi		53		39		1		3		10		7		1		2		1480

				Itä-Suomi		50		40		0		4		10		7		0		2		409

				Pohjois-Suomi		48		42		1		4		13		4		1		2		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		53		38		1		4		8		6		1		3		3308

				Muu johtaja		49		40		1		6		7		9		1		4		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		69		25		0		6		4		5		1		3		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		44		47		1		6		11		8		1		3		1793

				Ei		63		29		1		4		5		5		1		2		2208

		PK-YRITYSTEN KÄY

						Oletteko ottanut ulkopuolista rahoitusta viimeisen vuoden aikana?				YHTEENSÄ

		PK-YRITYSTEN KÄYTTÄMÄTRAHOITUSPALVELUT				Ei		Kyllä				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				83		17		100		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		77		23		100		557

				Rakentaminen		83		17		100		631

				Palvelut		83		17		100		1887

				Kauppa		87		13		100		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		88		12		100		1489

				5 - 9 henkilöä		84		16		100		993

				10 - 49 henkilöä		80		20		100		1264

				50 - 249 henkilöä		69		31		100		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		87		13		100		933

				2 - 5 mmk		81		19		100		1055

				6 - 10 mmk		78		22		100		600

				11 - 20 mmk		85		15		100		479

				Yli  20 mmk		77		23		100		570

				Ei vastausta		93		7		100		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		86		14		100		1187

				Varsinais-Suomi		81		19		100		396

				Satakunta		82		18		100		185

				Häme		88		12		100		278

				Pirkanmaa		81		19		100		362

				Kaakkois-Suomi		85		15		100		216

				Etelä-Savo		79		21		100		123

				Pohjois-Savo		80		20		100		169

				Pohjois-Karjala		85		15		100		116

				Keski-Suomi		79		21		100		184

				Etelä-Pohjanmaa		81		19		100		168

				Pohjanmaa		87		13		100		105

				Keski-Pohjanmaa		78		22		100		109

				Pohjois-Pohjanmaa		84		16		100		196

				Kainuu		81		19		100		57

				Lappi		75		25		100		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		86		14		100		850

				Muu Etelä-Suomi		86		14		100		833

				Länsi-Suomi		81		19		100		1480

				Itä-Suomi		81		19		100		409

				Pohjois-Suomi		79		21		100		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		83		17		100		3308

				Muu johtaja		79		21		100		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		89		11		100		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		78		22		100		1793

				Ei		87		13		100		2208

		PK-YRITYSTEN KÄYTTÄMÄT RAHOITUSPALVELUT»»»  JOS YRITYS AIKOO HANKKIA ULKOISTA RAHOITUSTA SEURAAVAN 12 KUUKAUDEN AIKANA  «««KYSYMYS:Millaista ulkoista rahoitusta aiotte hankkia?

						RAHOITUSPALVELUT

						Ei ulkoista rahoitusta		Pankkiluotot		Valuuttaluotot		TEL- takaisin- lainaus		Finnveran lainat		Rahoitus- yhtiöiden luotot		Ulkopuolinen riskisijoitus		Muu		n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				86		10		0		0		2		3		0		1		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		80		14		0		0		5		3		1		2		557

				Rakentaminen		84		12		0		1		1		1		0		4		631

				Palvelut		86		8		0		0		1		5		1		1		1887

				Kauppa		91		8		0		0		1		1		0		0		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		90		7		0		0		2		1		0		1		1489

				5 - 9 henkilöä		85		11		0		0		2		4		0		0		993

				10 - 49 henkilöä		83		11		0		0		1		4		1		2		1264

				50 - 249 henkilöä		76		13		0		2		2		7		2		5		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		89		8		0		0		2		1		0		1		933

				2 - 5 mmk		83		11		0		0		3		5		0		1		1055

				6 - 10 mmk		84		11		0		0		1		4		1		1		600

				11 - 20 mmk		86		10		0		0		2		2		1		1		479

				Yli  20 mmk		82		11		0		1		1		4		1		3		570

				Ei vastausta		95		4		0		0		1		1		0		0		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		88		7		0		1		0		3		1		2		1187

				Varsinais-Suomi		84		13		0		0		2		5		0		0		396

				Satakunta		84		12		0		0		3		2		1		1		185

				Häme		87		11		0		0		1		2		0		0		278

				Pirkanmaa		84		8		0		1		3		3		1		3		362

				Kaakkois-Suomi		86		10		0		0		2		4		0		0		216

				Etelä-Savo		85		13		0		0		1		3		0		1		123

				Pohjois-Savo		84		11		0		0		3		3		0		1		169

				Pohjois-Karjala		90		5		0		0		2		3		0		1		116

				Keski-Suomi		86		11		0		0		2		2		0		1		184

				Etelä-Pohjanmaa		77		16		0		1		3		4		0		3		168

				Pohjanmaa		89		11		0		0		2		1		0		0		105

				Keski-Pohjanmaa		85		15		0		0		2		0		0		1		109

				Pohjois-Pohjanmaa		88		7		0		0		2		4		1		0		196

				Kainuu		87		8		0		0		3		3		1		0		57

				Lappi		84		13		0		0		3		2		0		0		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		89		6		0		1		0		3		1		2		850

				Muu Etelä-Suomi		86		10		0		0		1		4		0		1		833

				Länsi-Suomi		84		11		0		0		2		3		0		1		1480

				Itä-Suomi		86		10		0		0		2		3		0		1		409

				Pohjois-Suomi		86		10		0		0		3		3		0		0		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		86		10		0		0		2		3		1		1		3308

				Muu johtaja		85		10		0		0		2		6		0		1		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		89		7		0		1		1		2		1		2		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		82		13		0		1		2		4		1		1		1793

				Ei		89		7		0		0		1		3		0		1		2208

		PK-YRITYSTEN KÄYTTÄMÄT RAHOITUSPALVELUT»»»  JOS YRITYS AIKOO HANKKIA ULKOISTA RAHOITUSTA SEURAAVAN 12 KUUKAUDEN AIKANA  «««KYSYMYS:Kohtaatteko ongelmia joissakin seuraavissa asioissa?

						Kohtaatteko ongelmia joissakin seuraavissa asioissa?

						rahoitus ei ole ongelma		vakuuksissa		korkean koron suhteen		luoton saatavuudessa muista syistä		suurten toimitus- ja vakuus- kustannusten takia		heikon taloudellisen tilanteen takia				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				79		15		1		1		3		1		100		576

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		72		22		2		2		1		1		100		115

				Rakentaminen		60		22		3		2		13		0		100		102

				Palvelut		90		8		1		0		0		1		100		276

				Kauppa		78		19		0		2		2		0		100		83

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		86		10		0		2		1		1		100		144

				5 - 9 henkilöä		83		9		2		0		4		2		100		151

				10 - 49 henkilöä		73		22		2		1		2		0		100		216

				50 - 249 henkilöä		79		13		1		1		7		0		100		65

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		80		13		2		1		1		3		100		106

				2 - 5 mmk		80		13		2		2		3		1		100		177

				6 - 10 mmk		84		13		0		0		2		0		100		97

				11 - 20 mmk		71		22		0		0		6		1		100		68

				Yli  20 mmk		78		18		1		0		3		0		100		108

				Ei vastausta		85		6		0		10		0		0		100		19

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		84		12		2		0		0		2		100		148

				Varsinais-Suomi		77		15		6		3		0		0		100		65

				Satakunta		78		15		1		6		0		0		100		28

				Häme		65		26		1		2		7		0		100		38

				Pirkanmaa		81		18		1		1		1		0		100		56

				Kaakkois-Suomi		88		11		0		1		0		0		100		32

				Etelä-Savo		71		27		0		0		3		0		100		20

				Pohjois-Savo		86		12		0		1		0		0		100		25

				Pohjois-Karjala		80		18		2		0		0		0		100		11

				Keski-Suomi		71		7		0		1		20		1		100		27

				Etelä-Pohjanmaa		72		17		0		0		12		0		100		38

				Pohjanmaa		91		6		0		0		0		3		100		12

				Keski-Pohjanmaa		75		25		0		0		0		0		100		17

				Pohjois-Pohjanmaa		85		11		0		1		0		2		100		25

				Kainuu		80		6		0		3		8		3		100		7

				Lappi		77		15		0		1		5		2		100		26

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		80		15		1		0		0		3		100		97

				Muu Etelä-Suomi		83		13		2		1		2		0		100		123

				Länsi-Suomi		77		14		2		2		4		0		100		236

				Itä-Suomi		80		18		0		1		1		0		100		57

				Pohjois-Suomi		78		16		0		1		3		2		100		63

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		79		14		1		1		3		1		100		488

				Muu johtaja		83		17		0		0		0		0		100		45

				Päällikkö / muu esimiesasema		83		16		1		0		0		0		100		42

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		75		19		2		1		3		1		100		326

				Ei		85		10		1		1		3		1		100		249

		PK-YRITYSTEN KÄYTTÄMÄT RAHOITUSPALVELUTKYSYMYS:Olisitteko valmis ottamaan yritykseenne oman pääoman ehtoista rahoitusta (esim. osakepääomaa) ulkopuoliselta sijoittajalta?

						Oman pääoman ehtoinen rahoitus								YHTEENSÄ

						Osakkeen- omistajaksi, vastaava päätösvalta yrityksessä		Osakkeen- omistajaksi, vähä-äänisiä/ kokonaan ilman äänioik.		Emme ota ulkopuolista sijoittajaa		En osaa sanoa				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				9		10		68		13		100		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		11		13		66		11		100		557

				Rakentaminen		8		13		74		6		100		631

				Palvelut		10		10		65		15		100		1887

				Kauppa		6		8		72		14		100		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		7		10		70		12		100		1489

				5 - 9 henkilöä		11		9		67		14		100		993

				10 - 49 henkilöä		10		12		67		11		100		1264

				50 - 249 henkilöä		6		9		70		15		100		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		7		10		70		13		100		933

				2 - 5 mmk		11		13		66		9		100		1055

				6 - 10 mmk		7		10		69		14		100		600

				11 - 20 mmk		12		13		65		11		100		479

				Yli  20 mmk		9		8		69		14		100		570

				Ei vastausta		5		5		70		20		100		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		9		9		74		8		100		1187

				Varsinais-Suomi		10		7		72		10		100		396

				Satakunta		11		8		67		15		100		185

				Häme		10		10		64		16		100		278

				Pirkanmaa		9		14		62		15		100		362

				Kaakkois-Suomi		8		11		64		17		100		216

				Etelä-Savo		8		10		70		12		100		123

				Pohjois-Savo		6		16		63		15		100		169

				Pohjois-Karjala		7		10		73		10		100		116

				Keski-Suomi		11		10		60		19		100		184

				Etelä-Pohjanmaa		6		10		69		15		100		168

				Pohjanmaa		11		14		61		14		100		105

				Keski-Pohjanmaa		9		11		66		14		100		109

				Pohjois-Pohjanmaa		8		11		63		18		100		196

				Kainuu		8		9		68		14		100		57

				Lappi		8		17		65		11		100		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		10		9		72		9		100		850

				Muu Etelä-Suomi		7		10		70		13		100		833

				Länsi-Suomi		10		10		66		14		100		1480

				Itä-Suomi		7		12		68		13		100		409

				Pohjois-Suomi		8		13		64		15		100		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		10		11		69		10		100		3308

				Muu johtaja		6		6		70		18		100		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		4		7		57		32		100		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		10		12		66		11		100		1793

				Ei		7		9		70		14		100		2208

		PK-YRITYSTEN KÄYTTÄMÄT RAHOITUSPALVELUT»»»  JOS EI OTA ULKOPUOLISTA SIJOITTAJAA  «««KYSYMYS:Mikä on tärkein syy?

						Miksi ei ota ulkopuolista sijoittajaa										YHTEENSÄ

						Päätösvallan menettäminen/ kaventuminen		Sijoittajan liian korkea tuottovaatimus		Soveliaan/ ammattitaitoisen sijoittajan puute		Yrityksen omat pääomat ovat jo riittävät		Muu				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				23		2		2		61		12		100		2645

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		27		4		3		51		16		100		353

				Rakentaminen		26		1		0		69		4		100		455

				Palvelut		25		1		2		62		10		100		1185

				Kauppa		16		1		4		58		21		100		653

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		24		2		2		61		12		100		1005

				5 - 9 henkilöä		22		2		3		57		15		100		647

				10 - 49 henkilöä		23		1		2		63		10		100		821

				50 - 249 henkilöä		24		1		1		60		13		100		172

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		26		2		2		58		12		100		633

				2 - 5 mmk		27		2		2		57		12		100		670

				6 - 10 mmk		22		2		2		63		10		100		403

				11 - 20 mmk		17		1		3		66		12		100		301

				Yli  20 mmk		24		2		0		60		14		100		390

				Ei vastausta		15		0		1		69		16		100		247

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		22		1		1		64		12		100		853

				Varsinais-Suomi		26		2		2		55		14		100		270

				Satakunta		22		2		5		58		13		100		120

				Häme		21		0		3		66		9		100		169

				Pirkanmaa		18		1		3		67		11		100		216

				Kaakkois-Suomi		29		3		2		56		9		100		137

				Etelä-Savo		25		2		4		56		14		100		86

				Pohjois-Savo		28		1		3		49		20		100		103

				Pohjois-Karjala		24		3		1		63		8		100		85

				Keski-Suomi		17		1		3		69		10		100		104

				Etelä-Pohjanmaa		25		2		2		54		18		100		115

				Pohjanmaa		26		6		0		47		21		100		62

				Keski-Pohjanmaa		34		0		2		52		12		100		69

				Pohjois-Pohjanmaa		22		2		2		65		9		100		124

				Kainuu		30		6		3		49		12		100		39

				Lappi		21		1		3		67		9		100		94

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		21		1		1		64		12		100		598

				Muu Etelä-Suomi		24		1		1		63		11		100		562

				Länsi-Suomi		23		2		3		59		14		100		941

				Itä-Suomi		26		2		2		56		14		100		274

				Pohjois-Suomi		24		2		3		62		9		100		269

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		23		2		2		62		11		100		2228

				Muu johtaja		32		2		2		53		11		100		197

				Päällikkö / muu esimiesasema		15		0		1		57		28		100		220

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		26		2		3		60		10		100		1147

				Ei		21		1		2		62		14		100		1498

		PK-YRITYSTEN KÄYTTÄMÄT RAHOITUSPALVELUTKYSYMYS:Mikä on yrityksenne pääasiallisesti käyttämä pankki?

						Mikä on yrityksenne pääasiallisesti käyttämä pankki?														YHTEENSÄ

						Merita Pankki		Osuuspankki		Leonia (Postipankki)		Säästöpankki / Aktia		Handelsbanken		Mandatum		Muut				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				46		36		9		6		1		0		2		100		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		43		37		9		7		1		0		2		100		557

				Rakentaminen		40		43		10		5		2		0		1		100		631

				Palvelut		46		37		8		6		1		0		2		100		1887

				Kauppa		50		31		9		6		2		0		2		100		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		40		41		9		8		1		0		2		100		1489

				5 - 9 henkilöä		47		34		8		7		1		0		2		100		993

				10 - 49 henkilöä		49		36		8		4		2		0		1		100		1264

				50 - 249 henkilöä		56		20		14		1		4		0		5		100		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		41		41		8		9		0		0		1		100		933

				2 - 5 mmk		46		39		8		6		1		0		1		100		1055

				6 - 10 mmk		45		37		9		6		1		0		1		100		600

				11 - 20 mmk		49		32		10		5		3		0		1		100		479

				Yli  20 mmk		55		27		9		2		4		0		3		100		570

				Ei vastausta		41		35		9		7		0		0		7		100		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		58		21		10		6		2		0		2		100		1187

				Varsinais-Suomi		40		46		3		6		2		0		3		100		396

				Satakunta		40		42		9		8		0		0		1		100		185

				Häme		47		37		6		8		1		0		2		100		278

				Pirkanmaa		48		34		8		7		1		0		2		100		362

				Kaakkois-Suomi		36		39		7		16		1		0		1		100		216

				Etelä-Savo		29		55		15		2		0		0		0		100		123

				Pohjois-Savo		46		39		8		5		0		0		1		100		169

				Pohjois-Karjala		26		60		14		0		0		0		0		100		116

				Keski-Suomi		45		40		10		3		0		0		3		100		184

				Etelä-Pohjanmaa		39		53		2		4		0		0		1		100		168

				Pohjanmaa		35		31		8		24		1		0		2		100		105

				Keski-Pohjanmaa		29		56		4		7		2		0		1		100		109

				Pohjois-Pohjanmaa		31		50		17		0		0		0		1		100		196

				Kainuu		31		39		21		5		0		0		3		100		57

				Lappi		52		35		12		0		1		0		0		100		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		65		15		12		3		3		0		2		100		850

				Muu Etelä-Suomi		42		37		6		12		1		0		2		100		833

				Länsi-Suomi		41		42		6		7		1		0		2		100		1480

				Itä-Suomi		35		50		12		3		0		0		1		100		409

				Pohjois-Suomi		38		44		15		1		0		0		1		100		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		44		39		8		6		1		0		1		100		3308

				Muu johtaja		48		28		11		6		4		0		2		100		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		55		24		9		4		2		0		6		100		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		45		40		6		5		2		0		1		100		1793

				Ei		46		33		11		7		1		0		2		100		2208

		KYSYMYS:Mikä on yrityksenne pääasiallisesti käyttämä vakuutusyhtiö?

						Mikä on yrityksenne pääasiallisesti käyttämä vakuutusyhtiö?												YHTEENSÄ

						Sampo-ryhmä		Pohjola-Yhtiöt		Tapiola-Yhtiöt		Yrittäjäin Fennia		Lähivakuutus -ryhmä		Muu				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				27		27		16		14		6		11		100		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		25		20		19		20		8		9		100		557

				Rakentaminen		33		33		13		14		4		3		100		631

				Palvelut		25		25		17		13		6		14		100		1887

				Kauppa		29		30		14		12		4		10		100		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		22		24		19		14		10		11		100		1489

				5 - 9 henkilöä		25		27		15		15		4		13		100		993

				10 - 49 henkilöä		32		30		14		14		2		8		100		1264

				50 - 249 henkilöä		38		24		13		14		0		12		100		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		24		21		21		14		10		10		100		933

				2 - 5 mmk		25		27		14		17		6		12		100		1055

				6 - 10 mmk		27		30		16		14		4		9		100		600

				11 - 20 mmk		32		29		15		14		2		8		100		479

				Yli  20 mmk		34		32		12		11		1		10		100		570

				Ei vastausta		24		22		18		11		9		16		100		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		30		28		13		17		1		10		100		1187

				Varsinais-Suomi		42		20		11		10		10		7		100		396

				Satakunta		39		24		10		9		10		7		100		185

				Häme		28		24		13		19		0		15		100		278

				Pirkanmaa		23		32		12		16		8		9		100		362

				Kaakkois-Suomi		21		28		25		8		6		13		100		216

				Etelä-Savo		18		26		24		14		8		11		100		123

				Pohjois-Savo		27		29		17		9		7		11		100		169

				Pohjois-Karjala		12		33		25		8		14		9		100		116

				Keski-Suomi		21		30		18		7		3		20		100		184

				Etelä-Pohjanmaa		27		16		20		20		9		8		100		168

				Pohjanmaa		18		24		15		26		7		10		100		105

				Keski-Pohjanmaa		15		20		18		22		14		11		100		109

				Pohjois-Pohjanmaa		20		27		25		6		9		13		100		196

				Kainuu		12		29		29		13		9		8		100		57

				Lappi		21		24		30		15		1		9		100		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		28		29		15		17		1		9		100		850

				Muu Etelä-Suomi		29		26		14		15		3		13		100		833

				Länsi-Suomi		30		24		14		14		8		10		100		1480

				Itä-Suomi		20		29		21		10		9		11		100		409

				Pohjois-Suomi		19		27		27		11		7		11		100		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		26		27		17		14		6		9		100		3308

				Muu johtaja		36		18		15		13		5		13		100		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		27		30		9		13		2		18		100		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		27		26		16		17		5		9		100		1793

				Ei		27		27		16		12		6		12		100		2208

		KYSYMYS:Mikä on yleisarvionne rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden toiminnasta kouluarvosanoilla 4-10?

						Oma pääasiallinen pankkinne																YHTEENSÄ				keskiarvo

						4		5		6		7		8		9		10		Ei osaa sanoa				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				1		2		4		15		42		23		9		4		100		4001		8.1

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		2		2		4		16		41		23		9		4		100		557		8.1

				Rakentaminen		1		1		3		14		41		25		9		5		100		631		8.1

				Palvelut		1		2		5		15		43		22		9		3		100		1887		8.1

				Kauppa		1		2		3		12		42		26		9		5		100		926		8.1

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1		3		4		14		41		22		12		3		100		1489		8.1

				5 - 9 henkilöä		1		1		3		16		44		22		9		4		100		993		8.1

				10 - 49 henkilöä		1		1		5		14		40		26		7		5		100		1264		8.1

				50 - 249 henkilöä		1		1		2		11		55		19		6		5		100		254		8.1

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1		1		5		14		41		24		12		2		100		933		8.2

				2 - 5 mmk		1		2		4		18		42		22		9		3		100		1055		8.0

				6 - 10 mmk		2		1		3		12		42		28		7		6		100		600		8.1

				11 - 20 mmk		2		1		3		16		40		28		8		1		100		479		8.1

				Yli  20 mmk		0		1		5		11		50		22		6		5		100		570		8.1

				Ei vastausta		2		4		3		14		37		15		13		10		100		364		8.0

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		1		2		6		16		43		20		7		4		100		1187		7.9

				Varsinais-Suomi		2		1		4		15		38		26		10		4		100		396		8.1

				Satakunta		0		1		4		12		36		29		15		4		100		185		8.4

				Häme		1		3		5		16		36		25		9		7		100		278		8.1

				Pirkanmaa		2		3		2		15		40		21		11		6		100		362		8.1

				Kaakkois-Suomi		1		0		3		16		42		26		9		4		100		216		8.2

				Etelä-Savo		1		1		0		14		41		26		14		2		100		123		8.3

				Pohjois-Savo		0		1		4		9		46		27		11		2		100		169		8.3

				Pohjois-Karjala		0		0		3		17		39		23		16		1		100		116		8.3

				Keski-Suomi		1		0		1		14		50		21		8		4		100		184		8.2

				Etelä-Pohjanmaa		0		0		2		9		49		25		10		4		100		168		8.3

				Pohjanmaa		0		0		2		15		45		26		7		4		100		105		8.2

				Keski-Pohjanmaa		2		1		3		11		39		32		12		0		100		109		8.3

				Pohjois-Pohjanmaa		0		3		5		13		49		21		5		5		100		196		8.0

				Kainuu		0		1		3		13		44		27		10		1		100		57		8.3

				Lappi		3		0		3		14		46		25		5		4		100		150		8.0

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		2		3		8		18		44		16		6		4		100		850		7.8

				Muu Etelä-Suomi		1		1		4		14		39		27		9		5		100		833		8.2

				Länsi-Suomi		1		1		3		14		42		24		11		4		100		1480		8.2

				Itä-Suomi		1		1		3		13		43		25		13		2		100		409		8.3

				Pohjois-Suomi		1		1		4		13		46		25		6		4		100		430		8.1

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		1		2		4		15		42		24		9		3		100		3308		8.1

				Muu johtaja		1		1		6		12		44		21		10		6		100		298		8.1

				Päällikkö / muu esimiesasema		0		0		2		13		43		23		6		12		100		395		8.2

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1		1		3		14		45		25		8		3		100		1793		8.2

				Ei		1		2		5		15		40		22		10		5		100		2208		8.1

		KYSYMYS:Mikä on yleisarvionne rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden toiminnasta kouluarvosanoilla 4-10?

						Pankit yleensä																YHTEENSÄ				keskiarvo

						4		5		6		7		8		9		10		Ei osaa sanoa				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				2		3		12		36		30		4		1		12		100		4001		7.2

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		3		4		12		35		31		4		1		10		100		557		7.1

				Rakentaminen		2		4		12		38		32		2		0		11		100		631		7.1

				Palvelut		3		3		11		35		30		4		1		13		100		1887		7.2

				Kauppa		2		3		13		35		28		7		2		10		100		926		7.2

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		4		5		11		32		29		5		2		12		100		1489		7.1

				5 - 9 henkilöä		2		2		13		35		28		5		1		13		100		993		7.2

				10 - 49 henkilöä		2		3		11		39		31		3		0		11		100		1264		7.2

				50 - 249 henkilöä		1		1		9		40		39		2		1		8		100		254		7.3

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		4		4		11		33		29		5		2		11		100		933		7.2

				2 - 5 mmk		2		4		12		36		29		5		0		12		100		1055		7.1

				6 - 10 mmk		2		2		13		31		32		6		0		14		100		600		7.3

				11 - 20 mmk		1		4		12		41		32		3		0		7		100		479		7.2

				Yli  20 mmk		1		1		10		45		31		1		1		10		100		570		7.3

				Ei vastausta		6		7		11		29		26		5		2		15		100		364		7.0

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		3		4		14		39		27		2		1		11		100		1187		7.0

				Varsinais-Suomi		1		4		13		36		28		4		1		13		100		396		7.1

				Satakunta		1		3		10		39		31		4		1		11		100		185		7.2

				Häme		4		3		11		35		29		5		1		12		100		278		7.2

				Pirkanmaa		4		4		9		33		33		6		1		11		100		362		7.2

				Kaakkois-Suomi		3		2		9		36		30		3		1		16		100		216		7.2

				Etelä-Savo		0		3		8		43		31		5		1		8		100		123		7.3

				Pohjois-Savo		2		0		15		38		28		5		1		12		100		169		7.2

				Pohjois-Karjala		1		4		11		30		38		2		2		12		100		116		7.3

				Keski-Suomi		1		3		9		38		32		5		1		12		100		184		7.3

				Etelä-Pohjanmaa		1		4		6		31		35		7		0		14		100		168		7.4

				Pohjanmaa		0		8		8		36		31		9		0		9		100		105		7.3

				Keski-Pohjanmaa		2		2		7		30		27		13		2		17		100		109		7.5

				Pohjois-Pohjanmaa		3		3		17		28		35		4		0		10		100		196		7.1

				Kainuu		2		7		11		32		33		3		1		12		100		57		7.1

				Lappi		3		2		13		31		36		6		0		9		100		150		7.3

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		4		3		15		37		27		2		1		10		100		850		7.0

				Muu Etelä-Suomi		3		4		10		38		28		4		1		13		100		833		7.1

				Länsi-Suomi		2		4		10		35		31		6		1		12		100		1480		7.2

				Itä-Suomi		1		2		12		37		32		4		1		11		100		409		7.3

				Pohjois-Suomi		3		3		14		29		35		5		0		11		100		430		7.2

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3		4		12		36		30		4		1		11		100		3308		7.2

				Muu johtaja		1		3		12		37		29		4		1		12		100		298		7.2

				Päällikkö / muu esimiesasema		1		2		7		36		32		5		0		17		100		395		7.3

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		2		3		10		38		33		4		0		10		100		1793		7.2

				Ei		3		4		13		34		28		4		1		13		100		2208		7.1

		KYSYMYS:Mikä on yleisarvionne rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden toiminnasta kouluarvosanoilla 4-10?

						Oma pääasiallinen eläkevakuutusyhtiönne																YHTEENSÄ				keskiarvo

						4		5		6		7		8		9		10		Ei osaa sanoa				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				1		1		4		17		42		22		4		9		100		4001		8.0

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		2		2		5		19		41		20		2		8		100		557		7.8

				Rakentaminen		1		1		2		16		50		21		4		6		100		631		8.1

				Palvelut		1		1		4		17		43		22		3		9		100		1887		7.9

				Kauppa		1		1		3		17		37		22		5		13		100		926		8.0

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		2		2		4		19		41		18		4		9		100		1489		7.8

				5 - 9 henkilöä		1		1		3		18		44		22		2		10		100		993		8.0

				10 - 49 henkilöä		0		1		4		15		43		25		3		9		100		1264		8.1

				50 - 249 henkilöä		0		0		2		14		41		29		4		10		100		254		8.2

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		2		2		5		19		41		21		4		6		100		933		7.9

				2 - 5 mmk		1		1		3		19		46		20		2		9		100		1055		7.9

				6 - 10 mmk		0		1		5		14		41		25		3		10		100		600		8.0

				11 - 20 mmk		0		0		2		16		48		23		5		6		100		479		8.1

				Yli  20 mmk		0		0		4		17		39		25		3		12		100		570		8.1

				Ei vastausta		3		3		3		15		38		16		5		17		100		364		7.8

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		1		1		4		16		42		23		4		9		100		1187		8.0

				Varsinais-Suomi		1		3		4		12		51		20		4		6		100		396		8.0

				Satakunta		1		1		2		12		47		23		4		10		100		185		8.1

				Häme		1		1		5		19		43		18		3		10		100		278		7.9

				Pirkanmaa		2		1		3		15		38		25		6		9		100		362		8.1

				Kaakkois-Suomi		2		0		2		20		42		22		3		9		100		216		7.9

				Etelä-Savo		0		3		2		26		41		16		3		9		100		123		7.8

				Pohjois-Savo		1		1		4		21		42		23		2		6		100		169		7.9

				Pohjois-Karjala		0		1		2		20		35		28		4		9		100		116		8.1

				Keski-Suomi		0		0		4		18		39		21		4		14		100		184		8.0

				Etelä-Pohjanmaa		1		3		4		19		41		18		4		11		100		168		7.8

				Pohjanmaa		1		1		4		11		43		22		3		14		100		105		8.0

				Keski-Pohjanmaa		1		2		5		23		35		24		2		8		100		109		7.9

				Pohjois-Pohjanmaa		1		1		3		26		40		16		1		13		100		196		7.8

				Kainuu		0		1		1		15		55		21		2		4		100		57		8.0

				Lappi		1		2		2		17		44		22		3		9		100		150		7.9

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		1		1		4		16		41		24		4		9		100		850		8.0

				Muu Etelä-Suomi		1		0		4		18		43		20		3		9		100		833		7.9

				Länsi-Suomi		1		2		4		15		43		22		4		9		100		1480		8.0

				Itä-Suomi		1		2		3		22		40		22		3		8		100		409		7.9

				Pohjois-Suomi		1		1		2		21		43		20		2		10		100		430		7.9

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		1		1		4		18		43		22		3		7		100		3308		7.9

				Muu johtaja		1		1		3		12		44		24		5		11		100		298		8.1

				Päällikkö / muu esimiesasema		1		1		1		11		39		18		3		27		100		395		8.1

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1		1		2		17		45		23		3		7		100		1793		8.0

				Ei		1		1		5		17		40		20		4		11		100		2208		7.9

		KYSYMYS:Mikä on yleisarvionne rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden toiminnasta kouluarvosanoilla 4-10?

						Oma pääasiallinen henki-, ja vapaaehtoinen eläkevakuutusyhtiönne																YHTEENSÄ				keskiarvo

						4		5		6		7		8		9		10		Ei osaa sanoa				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				1		1		3		16		41		21		3		14		100		4001		8.0

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		1		2		4		17		41		18		2		14		100		557		7.8

				Rakentaminen		0		1		2		13		50		21		4		8		100		631		8.1

				Palvelut		1		1		3		17		41		21		3		13		100		1887		8.0

				Kauppa		1		1		4		16		35		22		4		18		100		926		8.0

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		2		2		4		17		40		17		4		14		100		1489		7.9

				5 - 9 henkilöä		1		1		3		17		43		21		2		13		100		993		8.0

				10 - 49 henkilöä		0		1		3		15		42		24		3		14		100		1264		8.1

				50 - 249 henkilöä		0		1		2		10		43		30		3		11		100		254		8.2

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1		1		4		17		41		18		4		12		100		933		7.9

				2 - 5 mmk		1		1		3		18		44		20		2		12		100		1055		7.9

				6 - 10 mmk		0		1		4		13		40		24		1		17		100		600		8.0

				11 - 20 mmk		0		0		2		16		45		25		4		7		100		479		8.1

				Yli  20 mmk		0		0		3		15		40		24		3		15		100		570		8.1

				Ei vastausta		2		3		3		13		34		15		5		25		100		364		7.8

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		1		1		3		16		38		23		3		14		100		1187		8.0

				Varsinais-Suomi		1		2		3		13		45		18		4		14		100		396		8.0

				Satakunta		0		1		4		8		49		23		4		11		100		185		8.2

				Häme		0		1		3		20		43		16		3		15		100		278		7.9

				Pirkanmaa		1		2		3		13		40		23		6		13		100		362		8.1

				Kaakkois-Suomi		2		0		3		14		45		20		2		13		100		216		7.9

				Etelä-Savo		1		1		3		23		40		15		3		14		100		123		7.8

				Pohjois-Savo		2		1		3		20		38		24		1		11		100		169		7.9

				Pohjois-Karjala		1		1		3		14		33		29		5		13		100		116		8.1

				Keski-Suomi		0		1		4		17		39		16		2		20		100		184		7.9

				Etelä-Pohjanmaa		0		2		3		18		46		16		2		13		100		168		7.9

				Pohjanmaa		2		1		1		12		42		24		3		16		100		105		8.1

				Keski-Pohjanmaa		1		2		4		19		37		24		2		11		100		109		7.9

				Pohjois-Pohjanmaa		1		1		2		22		41		16		1		16		100		196		7.9

				Kainuu		0		1		1		14		54		17		4		8		100		57		8.0

				Lappi		1		1		4		17		45		20		1		11		100		150		7.9

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		1		1		3		17		38		24		3		13		100		850		8.0

				Muu Etelä-Suomi		1		0		4		16		42		19		3		15		100		833		8.0

				Länsi-Suomi		1		2		3		14		43		20		4		14		100		1480		8.0

				Itä-Suomi		1		1		3		19		37		23		3		13		100		409		7.9

				Pohjois-Suomi		1		1		3		19		43		19		1		13		100		430		7.9

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		1		1		4		17		42		21		3		12		100		3308		7.9

				Muu johtaja		1		0		2		13		39		27		5		14		100		298		8.2

				Päällikkö / muu esimiesasema		1		1		1		11		39		17		2		29		100		395		8.0

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1		1		3		16		45		22		3		10		100		1793		8.0

				Ei		1		1		3		16		39		20		3		17		100		2208		8.0

		KYSYMYS:Mikä on yleisarvionne rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden toiminnasta kouluarvosanoilla 4-10?

						Oma pääasiallinen vahinkovakuutusyhtiönne																YHTEENSÄ				keskiarvo

						4		5		6		7		8		9		10		Ei osaa sanoa				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				1		2		4		16		42		25		4		7		100		4001		8.0

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		1		2		5		17		42		24		4		6		100		557		7.9

				Rakentaminen		0		0		1		14		47		30		5		2		100		631		8.2

				Palvelut		1		2		4		17		42		23		4		7		100		1887		7.9

				Kauppa		1		2		5		15		38		26		4		9		100		926		8.0

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		2		2		5		17		41		21		5		7		100		1489		7.9

				5 - 9 henkilöä		1		1		4		16		42		23		4		9		100		993		8.0

				10 - 49 henkilöä		1		1		3		16		41		29		3		5		100		1264		8.1

				50 - 249 henkilöä		0		2		2		9		43		34		4		6		100		254		8.2

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		2		2		5		17		43		22		5		5		100		933		7.9

				2 - 5 mmk		1		1		4		16		44		24		3		7		100		1055		8.0

				6 - 10 mmk		0		1		3		17		39		29		3		8		100		600		8.1

				11 - 20 mmk		1		0		3		16		43		30		4		2		100		479		8.1

				Yli  20 mmk		0		2		5		15		41		28		3		7		100		570		8.1

				Ei vastausta		3		3		3		17		36		17		5		15		100		364		7.8

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		1		1		4		16		41		25		4		7		100		1187		8.0

				Varsinais-Suomi		1		2		3		14		46		26		5		4		100		396		8.1

				Satakunta		1		3		2		10		46		25		6		7		100		185		8.1

				Häme		2		0		4		20		42		22		3		6		100		278		7.9

				Pirkanmaa		1		2		4		16		37		29		6		6		100		362		8.1

				Kaakkois-Suomi		2		2		4		13		44		24		2		9		100		216		7.9

				Etelä-Savo		0		2		1		23		47		20		2		6		100		123		7.9

				Pohjois-Savo		2		2		3		19		41		29		2		3		100		169		7.9

				Pohjois-Karjala		0		0		4		19		33		31		5		8		100		116		8.1

				Keski-Suomi		0		1		7		15		40		20		5		11		100		184		8.0

				Etelä-Pohjanmaa		0		2		4		17		45		23		4		5		100		168		8.0

				Pohjanmaa		1		2		6		11		38		28		6		7		100		105		8.1

				Keski-Pohjanmaa		1		2		4		21		35		28		2		6		100		109		7.9

				Pohjois-Pohjanmaa		1		2		7		19		41		19		1		9		100		196		7.7

				Kainuu		0		1		3		13		55		19		5		4		100		57		8.0

				Lappi		1		2		3		17		45		24		2		6		100		150		7.9

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		1		2		4		15		40		26		4		7		100		850		8.0

				Muu Etelä-Suomi		2		1		4		17		43		23		3		7		100		833		8.0

				Länsi-Suomi		1		2		4		14		42		25		5		6		100		1480		8.0

				Itä-Suomi		1		1		3		20		40		27		3		5		100		409		8.0

				Pohjois-Suomi		1		2		5		18		43		22		2		8		100		430		7.9

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		1		2		4		17		42		25		4		5		100		3308		8.0

				Muu johtaja		1		2		3		11		42		29		5		7		100		298		8.1

				Päällikkö / muu esimiesasema		1		2		4		12		37		20		2		23		100		395		8.0

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1		2		4		15		43		28		3		4		100		1793		8.0

				Ei		1		2		4		17		41		23		4		9		100		2208		8.0

		KYSYMYS:Mikä on yleisarvionne rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden toiminnasta kouluarvosanoilla 4-10?

						Vakuutusyhtiöt yleensä																YHTEENSÄ				keskiarvo

						4		5		6		7		8		9		10		Ei osaa sanoa				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				1		3		9		32		34		7		1		13		100		4001		7.4

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		2		5		11		33		33		6		0		10		100		557		7.2

				Rakentaminen		1		1		11		35		32		6		0		13		100		631		7.3

				Palvelut		2		3		8		32		34		7		1		14		100		1887		7.4

				Kauppa		1		2		8		30		36		8		1		14		100		926		7.5

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		2		3		10		31		33		6		1		13		100		1489		7.3

				5 - 9 henkilöä		1		4		8		31		32		9		0		15		100		993		7.4

				10 - 49 henkilöä		1		1		9		35		35		6		0		13		100		1264		7.4

				50 - 249 henkilöä		0		2		6		28		48		8		0		9		100		254		7.6

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		2		4		10		32		32		7		1		12		100		933		7.3

				2 - 5 mmk		1		3		10		34		32		7		0		13		100		1055		7.3

				6 - 10 mmk		1		2		8		30		34		7		0		18		100		600		7.4

				11 - 20 mmk		2		1		9		34		40		7		0		7		100		479		7.4

				Yli  20 mmk		0		2		7		33		39		7		1		12		100		570		7.5

				Ei vastausta		4		3		8		29		28		7		2		19		100		364		7.3

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		1		3		9		30		35		8		1		12		100		1187		7.4

				Varsinais-Suomi		2		2		8		34		33		7		0		15		100		396		7.4

				Satakunta		0		3		12		33		34		10		0		9		100		185		7.4

				Häme		2		2		8		33		33		5		0		18		100		278		7.3

				Pirkanmaa		2		2		10		30		33		7		0		16		100		362		7.3

				Kaakkois-Suomi		3		3		9		33		32		7		1		13		100		216		7.3

				Etelä-Savo		1		5		8		36		35		7		1		7		100		123		7.3

				Pohjois-Savo		2		3		8		37		36		5		0		10		100		169		7.3

				Pohjois-Karjala		1		4		4		38		33		5		0		13		100		116		7.3

				Keski-Suomi		1		2		8		33		30		7		0		18		100		184		7.3

				Etelä-Pohjanmaa		1		1		12		28		37		4		1		15		100		168		7.4

				Pohjanmaa		0		6		8		39		31		8		0		8		100		105		7.3

				Keski-Pohjanmaa		1		1		8		32		35		9		0		15		100		109		7.5

				Pohjois-Pohjanmaa		2		2		14		34		29		3		0		16		100		196		7.2

				Kainuu		1		1		8		37		39		4		0		10		100		57		7.4

				Lappi		2		2		9		28		42		6		0		11		100		150		7.4

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		1		3		8		30		37		9		1		11		100		850		7.4

				Muu Etelä-Suomi		2		3		9		32		32		6		0		15		100		833		7.3

				Länsi-Suomi		1		2		9		32		33		7		0		14		100		1480		7.4

				Itä-Suomi		2		4		7		37		35		6		0		10		100		409		7.3

				Pohjois-Suomi		2		2		11		32		35		5		0		14		100		430		7.3

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		2		3		9		33		33		7		0		12		100		3308		7.3

				Muu johtaja		0		2		11		22		42		8		1		14		100		298		7.5

				Päällikkö / muu esimiesasema		1		2		4		31		35		6		0		21		100		395		7.5

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1		2		9		34		37		6		0		11		100		1793		7.4

				Ei		2		3		9		31		32		7		1		15		100		2208		7.3

		KYSYMYS:Mikä on yleisarvionne rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden toiminnasta kouluarvosanoilla 4-10?

						Finnvera																YHTEENSÄ				keskiarvo

						4		5		6		7		8		9		10		Ei osaa sanoa				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				1		1		2		5		10		6		1		73		100		4001		7.7

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		2		2		4		10		17		14		3		48		100		557		7.8

				Rakentaminen		1		1		1		4		6		3		1		82		100		631		7.6

				Palvelut		1		1		2		6		10		6		2		72		100		1887		7.7

				Kauppa		1		0		2		3		7		4		0		83		100		926		7.7

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		2		1		2		5		9		7		2		73		100		1489		7.7

				5 - 9 henkilöä		1		1		2		4		9		6		2		76		100		993		7.7

				10 - 49 henkilöä		1		1		3		6		11		6		1		72		100		1264		7.6

				50 - 249 henkilöä		0		1		2		7		9		8		1		72		100		254		7.8

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		2		1		2		6		10		8		2		69		100		933		7.7

				2 - 5 mmk		2		1		2		6		11		6		2		70		100		1055		7.7

				6 - 10 mmk		1		1		2		3		11		6		1		75		100		600		7.7

				11 - 20 mmk		1		1		3		6		10		7		2		71		100		479		7.7

				Yli  20 mmk		0		1		2		6		7		6		1		77		100		570		7.7

				Ei vastausta		1		1		1		1		7		3		1		85		100		364		7.5

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		1		1		2		4		7		2		0		83		100		1187		7.3

				Varsinais-Suomi		1		0		2		4		10		9		3		70		100		396		8.0

				Satakunta		1		0		3		6		9		9		3		69		100		185		8.0

				Häme		4		0		2		4		10		4		1		75		100		278		7.3

				Pirkanmaa		0		0		1		6		12		7		2		70		100		362		8.0

				Kaakkois-Suomi		3		1		2		7		10		5		1		70		100		216		7.3

				Etelä-Savo		2		1		2		6		11		12		1		66		100		123		7.9

				Pohjois-Savo		3		1		3		5		11		9		2		67		100		169		7.6

				Pohjois-Karjala		2		1		3		4		10		9		3		69		100		116		7.8

				Keski-Suomi		1		2		1		5		8		8		4		71		100		184		7.9

				Etelä-Pohjanmaa		1		0		5		8		8		6		1		72		100		168		7.5

				Pohjanmaa		0		1		4		5		15		15		4		55		100		105		8.2

				Keski-Pohjanmaa		0		2		3		5		13		7		1		70		100		109		7.7

				Pohjois-Pohjanmaa		0		3		2		8		14		7		1		65		100		196		7.6

				Kainuu		0		0		5		5		9		4		3		74		100		57		7.7

				Lappi		1		1		1		8		12		13		2		62		100		150		8.0

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		1		1		2		5		6		2		0		83		100		850		7.3

				Muu Etelä-Suomi		3		1		2		4		9		4		1		76		100		833		7.4

				Länsi-Suomi		1		1		2		6		11		8		2		69		100		1480		7.9

				Itä-Suomi		2		1		2		5		10		10		2		67		100		409		7.7

				Pohjois-Suomi		0		2		2		7		13		9		1		65		100		430		7.8

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		2		1		2		5		9		6		2		72		100		3308		7.7

				Muu johtaja		0		0		2		7		12		9		1		69		100		298		7.9

				Päällikkö / muu esimiesasema		0		0		1		5		9		4		0		81		100		395		7.8

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1		1		3		6		12		8		2		67		100		1793		7.8

				Ei		1		1		2		4		8		5		1		78		100		2208		7.6

		KYSYMYS:Mikä on yleisarvionne rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden toiminnasta kouluarvosanoilla 4-10?

						Oma rahoitusyhtiönne																YHTEENSÄ				keskiarvo

						4		5		6		7		8		9		10		Ei osaa sanoa				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				0		0		1		4		14		7		2		71		100		4001		8.1

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		0		0		1		4		12		8		2		74		100		557		8.2

				Rakentaminen		0		1		2		6		20		7		2		62		100		631		8.0

				Palvelut		0		0		1		5		14		8		2		70		100		1887		8.2

				Kauppa		0		0		1		4		10		4		1		79		100		926		8.0

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		0		0		1		4		14		5		3		73		100		1489		8.1

				5 - 9 henkilöä		0		0		0		4		13		6		2		74		100		993		8.2

				10 - 49 henkilöä		0		0		1		5		12		10		1		69		100		1264		8.1

				50 - 249 henkilöä		0		0		1		4		23		9		0		63		100		254		8.0

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		0		0		1		4		12		4		3		77		100		933		8.2

				2 - 5 mmk		0		0		0		5		15		8		2		69		100		1055		8.2

				6 - 10 mmk		0		0		0		5		15		9		1		69		100		600		8.1

				11 - 20 mmk		0		0		3		4		13		11		1		68		100		479		8.1

				Yli  20 mmk		0		0		1		6		16		8		1		68		100		570		8.0

				Ei vastausta		0		1		1		2		14		2		2		77		100		364		7.9

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		0		0		1		5		13		6		1		75		100		1187		8.0

				Varsinais-Suomi		0		2		2		5		14		10		2		65		100		396		8.0

				Satakunta		0		0		1		5		12		9		2		71		100		185		8.2

				Häme		0		0		1		3		12		7		1		76		100		278		8.2

				Pirkanmaa		0		0		1		4		12		8		4		70		100		362		8.3

				Kaakkois-Suomi		1		0		3		5		16		5		2		69		100		216		7.9

				Etelä-Savo		0		0		0		6		12		8		3		71		100		123		8.2

				Pohjois-Savo		0		0		1		5		15		6		2		70		100		169		8.2

				Pohjois-Karjala		0		0		0		4		11		11		1		74		100		116		8.3

				Keski-Suomi		0		0		1		4		18		10		1		66		100		184		8.2

				Etelä-Pohjanmaa		0		0		0		6		14		5		1		75		100		168		8.0

				Pohjanmaa		0		0		1		6		20		8		2		65		100		105		8.1

				Keski-Pohjanmaa		0		0		1		4		19		8		0		66		100		109		8.0

				Pohjois-Pohjanmaa		0		1		0		4		19		6		1		69		100		196		8.0

				Kainuu		0		0		0		3		11		7		2		77		100		57		8.4

				Lappi		0		0		0		4		12		8		3		73		100		150		8.3

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		0		0		0		5		14		6		1		73		100		850		8.1

				Muu Etelä-Suomi		0		0		1		4		13		5		1		75		100		833		8.0

				Länsi-Suomi		0		1		1		5		14		8		2		68		100		1480		8.1

				Itä-Suomi		0		0		0		5		13		8		2		71		100		409		8.2

				Pohjois-Suomi		0		1		0		4		15		7		2		71		100		430		8.2

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		0		0		1		4		14		7		2		71		100		3308		8.1

				Muu johtaja		0		0		1		7		17		9		0		65		100		298		8.0

				Päällikkö / muu esimiesasema		0		0		0		2		10		5		2		80		100		395		8.3

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		0		0		1		5		15		7		2		70		100		1793		8.1

				Ei		0		0		1		4		13		7		2		73		100		2208		8.1

		KYSYMYS:Miten vakuutusalan uudelleenjärjestelyt mielestänne vaikuttavat seuraaviin seikkoihin vakuutusalalla?

						Kilpailu						YHTEENSÄ

						Paranee		Pysyy ennallaan		Heikkenee				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				29		42		29		100		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		25		46		29		100		557

				Rakentaminen		28		41		31		100		631

				Palvelut		31		42		27		100		1887

				Kauppa		25		42		33		100		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		27		45		28		100		1489

				5 - 9 henkilöä		30		42		27		100		993

				10 - 49 henkilöä		29		39		31		100		1264

				50 - 249 henkilöä		27		42		31		100		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		28		46		26		100		933

				2 - 5 mmk		30		41		29		100		1055

				6 - 10 mmk		27		41		32		100		600

				11 - 20 mmk		27		41		32		100		479

				Yli  20 mmk		27		39		34		100		570

				Ei vastausta		33		49		18		100		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		33		36		30		100		1187

				Varsinais-Suomi		26		43		31		100		396

				Satakunta		28		45		27		100		185

				Häme		27		41		32		100		278

				Pirkanmaa		25		48		26		100		362

				Kaakkois-Suomi		28		47		24		100		216

				Etelä-Savo		27		41		32		100		123

				Pohjois-Savo		32		41		27		100		169

				Pohjois-Karjala		27		46		27		100		116

				Keski-Suomi		21		50		28		100		184

				Etelä-Pohjanmaa		30		42		28		100		168

				Pohjanmaa		24		53		23		100		105

				Keski-Pohjanmaa		28		50		22		100		109

				Pohjois-Pohjanmaa		25		42		33		100		196

				Kainuu		28		44		29		100		57

				Lappi		30		41		29		100		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		33		37		31		100		850

				Muu Etelä-Suomi		30		41		29		100		833

				Länsi-Suomi		26		47		28		100		1480

				Itä-Suomi		29		43		29		100		409

				Pohjois-Suomi		28		42		30		100		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		28		42		30		100		3308

				Muu johtaja		32		41		27		100		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		31		44		24		100		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		28		43		29		100		1793

				Ei		29		42		29		100		2208

		KYSYMYS:Miten vakuutusalan uudelleenjärjestelyt mielestänne vaikuttavat seuraaviin seikkoihin vakuutusalalla?

						Vakuutustuotteiden vertailtavuus						YHTEENSÄ

						Paranee		Pysyy ennallaan		Heikkenee				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				23		53		24		100		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		21		58		21		100		557

				Rakentaminen		28		46		26		100		631

				Palvelut		23		55		22		100		1887

				Kauppa		21		53		25		100		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		20		57		23		100		1489

				5 - 9 henkilöä		23		54		22		100		993

				10 - 49 henkilöä		26		50		24		100		1264

				50 - 249 henkilöä		23		47		30		100		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		21		56		23		100		933

				2 - 5 mmk		25		54		21		100		1055

				6 - 10 mmk		24		53		23		100		600

				11 - 20 mmk		23		47		30		100		479

				Yli  20 mmk		26		47		27		100		570

				Ei vastausta		17		62		20		100		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		27		49		24		100		1187

				Varsinais-Suomi		20		54		26		100		396

				Satakunta		25		56		19		100		185

				Häme		20		58		22		100		278

				Pirkanmaa		20		57		23		100		362

				Kaakkois-Suomi		26		49		25		100		216

				Etelä-Savo		17		60		23		100		123

				Pohjois-Savo		21		54		24		100		169

				Pohjois-Karjala		22		56		22		100		116

				Keski-Suomi		20		56		24		100		184

				Etelä-Pohjanmaa		21		51		28		100		168

				Pohjanmaa		12		69		19		100		105

				Keski-Pohjanmaa		27		55		19		100		109

				Pohjois-Pohjanmaa		24		52		24		100		196

				Kainuu		19		57		24		100		57

				Lappi		27		52		21		100		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		30		47		23		100		850

				Muu Etelä-Suomi		21		54		24		100		833

				Länsi-Suomi		21		56		24		100		1480

				Itä-Suomi		20		56		23		100		409

				Pohjois-Suomi		25		53		23		100		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		23		53		24		100		3308

				Muu johtaja		23		54		23		100		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		27		52		22		100		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		24		51		25		100		1793

				Ei		23		55		22		100		2208

		KYSYMYS:Miten vakuutusalan uudelleenjärjestelyt mielestänne vaikuttavat seuraaviin seikkoihin vakuutusalalla?

						Erilaisten tuotteiden riittävyys						YHTEENSÄ

						Paranee		Pysyy ennallaan		Heikkenee				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				22		70		8		100		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		22		72		6		100		557

				Rakentaminen		22		70		9		100		631

				Palvelut		22		70		8		100		1887

				Kauppa		22		68		10		100		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		20		71		8		100		1489

				5 - 9 henkilöä		23		69		8		100		993

				10 - 49 henkilöä		22		69		8		100		1264

				50 - 249 henkilöä		25		65		10		100		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		19		74		7		100		933

				2 - 5 mmk		24		69		7		100		1055

				6 - 10 mmk		23		68		10		100		600

				11 - 20 mmk		23		70		7		100		479

				Yli  20 mmk		23		66		10		100		570

				Ei vastausta		19		71		10		100		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		26		65		8		100		1187

				Varsinais-Suomi		24		67		9		100		396

				Satakunta		20		70		10		100		185

				Häme		17		74		10		100		278

				Pirkanmaa		22		71		7		100		362

				Kaakkois-Suomi		17		75		8		100		216

				Etelä-Savo		19		75		6		100		123

				Pohjois-Savo		18		73		9		100		169

				Pohjois-Karjala		15		77		7		100		116

				Keski-Suomi		20		69		10		100		184

				Etelä-Pohjanmaa		19		71		10		100		168

				Pohjanmaa		19		77		4		100		105

				Keski-Pohjanmaa		17		75		8		100		109

				Pohjois-Pohjanmaa		24		70		5		100		196

				Kainuu		23		70		8		100		57

				Lappi		21		71		8		100		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		28		64		8		100		850

				Muu Etelä-Suomi		18		73		9		100		833

				Länsi-Suomi		21		70		8		100		1480

				Itä-Suomi		18		75		8		100		409

				Pohjois-Suomi		23		70		7		100		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		22		70		9		100		3308

				Muu johtaja		22		70		9		100		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		23		71		6		100		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		22		69		9		100		1793

				Ei		22		70		8		100		2208

		KYSYMYS:Miten vakuutusalan uudelleenjärjestelyt mielestänne vaikuttavat seuraaviin seikkoihin vakuutusalalla?

						Hintataso						YHTEENSÄ

						Paranee		Pysyy ennallaan		Heikkenee				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				22		46		32		100		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		22		46		33		100		557

				Rakentaminen		26		41		33		100		631

				Palvelut		21		47		32		100		1887

				Kauppa		21		47		32		100		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		18		49		33		100		1489

				5 - 9 henkilöä		25		43		32		100		993

				10 - 49 henkilöä		23		45		32		100		1264

				50 - 249 henkilöä		28		41		32		100		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		18		49		32		100		933

				2 - 5 mmk		24		45		31		100		1055

				6 - 10 mmk		23		42		35		100		600

				11 - 20 mmk		24		44		32		100		479

				Yli  20 mmk		23		44		33		100		570

				Ei vastausta		20		51		29		100		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		24		44		32		100		1187

				Varsinais-Suomi		23		47		30		100		396

				Satakunta		20		46		34		100		185

				Häme		18		51		31		100		278

				Pirkanmaa		24		46		30		100		362

				Kaakkois-Suomi		21		48		31		100		216

				Etelä-Savo		18		50		33		100		123

				Pohjois-Savo		27		42		31		100		169

				Pohjois-Karjala		28		42		31		100		116

				Keski-Suomi		20		49		31		100		184

				Etelä-Pohjanmaa		21		38		41		100		168

				Pohjanmaa		20		49		30		100		105

				Keski-Pohjanmaa		17		51		31		100		109

				Pohjois-Pohjanmaa		19		44		37		100		196

				Kainuu		19		47		33		100		57

				Lappi		21		47		33		100		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		25		43		32		100		850

				Muu Etelä-Suomi		20		48		31		100		833

				Länsi-Suomi		22		46		32		100		1480

				Itä-Suomi		24		44		31		100		409

				Pohjois-Suomi		20		46		35		100		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		22		46		33		100		3308

				Muu johtaja		26		41		33		100		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		21		50		28		100		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		21		46		33		100		1793

				Ei		23		45		32		100		2208

		KYSYMYS:Miten vakuutusalan uudelleenjärjestelyt mielestänne vaikuttavat seuraaviin seikkoihin vakuutusalalla?

						Palveluiden saatavuus						YHTEENSÄ

						Paranee		Pysyy ennallaan		Heikkenee				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				18		62		20		100		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		17		64		19		100		557

				Rakentaminen		18		60		23		100		631

				Palvelut		18		64		18		100		1887

				Kauppa		19		58		23		100		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		18		62		20		100		1489

				5 - 9 henkilöä		18		65		18		100		993

				10 - 49 henkilöä		17		61		22		100		1264

				50 - 249 henkilöä		25		53		23		100		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		18		64		17		100		933

				2 - 5 mmk		20		60		20		100		1055

				6 - 10 mmk		16		64		21		100		600

				11 - 20 mmk		19		57		23		100		479

				Yli  20 mmk		19		59		23		100		570

				Ei vastausta		15		66		19		100		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		21		58		21		100		1187

				Varsinais-Suomi		20		59		21		100		396

				Satakunta		17		65		18		100		185

				Häme		16		71		13		100		278

				Pirkanmaa		14		67		19		100		362

				Kaakkois-Suomi		17		60		23		100		216

				Etelä-Savo		19		55		26		100		123

				Pohjois-Savo		20		61		19		100		169

				Pohjois-Karjala		20		57		23		100		116

				Keski-Suomi		13		67		20		100		184

				Etelä-Pohjanmaa		19		56		25		100		168

				Pohjanmaa		16		73		11		100		105

				Keski-Pohjanmaa		15		65		20		100		109

				Pohjois-Pohjanmaa		15		64		21		100		196

				Kainuu		16		63		21		100		57

				Lappi		20		60		19		100		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		22		58		20		100		850

				Muu Etelä-Suomi		17		63		20		100		833

				Länsi-Suomi		16		64		20		100		1480

				Itä-Suomi		20		58		22		100		409

				Pohjois-Suomi		18		62		20		100		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		18		62		21		100		3308

				Muu johtaja		22		61		17		100		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		21		61		18		100		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		17		61		22		100		1793

				Ei		19		62		19		100		2208

		KYSYMYS:Miten vakuutusalan uudelleenjärjestelyt mielestänne vaikuttavat seuraaviin seikkoihin vakuutusalalla?

						Palvelutaso						YHTEENSÄ

						Paranee		Pysyy ennallaan		Heikkenee				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				18		60		22		100		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		17		61		22		100		557

				Rakentaminen		17		59		24		100		631

				Palvelut		20		59		21		100		1887

				Kauppa		16		59		24		100		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		16		62		22		100		1489

				5 - 9 henkilöä		20		59		21		100		993

				10 - 49 henkilöä		18		58		24		100		1264

				50 - 249 henkilöä		23		57		20		100		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		18		62		20		100		933

				2 - 5 mmk		19		61		20		100		1055

				6 - 10 mmk		17		58		26		100		600

				11 - 20 mmk		19		56		25		100		479

				Yli  20 mmk		18		58		24		100		570

				Ei vastausta		17		60		23		100		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		22		54		24		100		1187

				Varsinais-Suomi		16		61		23		100		396

				Satakunta		11		70		20		100		185

				Häme		19		62		20		100		278

				Pirkanmaa		15		67		18		100		362

				Kaakkois-Suomi		17		59		23		100		216

				Etelä-Savo		16		58		26		100		123

				Pohjois-Savo		17		61		23		100		169

				Pohjois-Karjala		19		59		23		100		116

				Keski-Suomi		12		63		25		100		184

				Etelä-Pohjanmaa		17		60		23		100		168

				Pohjanmaa		14		64		22		100		105

				Keski-Pohjanmaa		15		67		18		100		109

				Pohjois-Pohjanmaa		21		55		24		100		196

				Kainuu		16		64		20		100		57

				Lappi		18		62		20		100		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		24		54		23		100		850

				Muu Etelä-Suomi		19		58		23		100		833

				Länsi-Suomi		15		64		21		100		1480

				Itä-Suomi		17		59		24		100		409

				Pohjois-Suomi		19		60		21		100		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		17		60		23		100		3308

				Muu johtaja		25		57		19		100		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		22		60		17		100		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		18		60		23		100		1793

				Ei		19		59		22		100		2208

		KYSYMYS:Miten vakuutusalan uudelleenjärjestelyt mielestänne vaikuttavat seuraaviin seikkoihin vakuutusalalla?

						Yrittäjän neuvotteluasema						YHTEENSÄ

						Paranee		Pysyy ennallaan		Heikkenee				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				17		57		26		100		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		15		58		27		100		557

				Rakentaminen		19		53		28		100		631

				Palvelut		18		58		24		100		1887

				Kauppa		17		56		28		100		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		14		64		22		100		1489

				5 - 9 henkilöä		19		58		23		100		993

				10 - 49 henkilöä		19		50		30		100		1264

				50 - 249 henkilöä		20		44		36		100		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		15		65		21		100		933

				2 - 5 mmk		18		56		27		100		1055

				6 - 10 mmk		17		56		27		100		600

				11 - 20 mmk		20		49		31		100		479

				Yli  20 mmk		17		48		35		100		570

				Ei vastausta		19		66		15		100		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		22		49		29		100		1187

				Varsinais-Suomi		15		56		29		100		396

				Satakunta		13		67		21		100		185

				Häme		18		57		25		100		278

				Pirkanmaa		17		62		21		100		362

				Kaakkois-Suomi		13		62		24		100		216

				Etelä-Savo		15		60		25		100		123

				Pohjois-Savo		17		59		24		100		169

				Pohjois-Karjala		15		63		21		100		116

				Keski-Suomi		13		59		29		100		184

				Etelä-Pohjanmaa		15		57		28		100		168

				Pohjanmaa		14		66		21		100		105

				Keski-Pohjanmaa		10		69		21		100		109

				Pohjois-Pohjanmaa		17		55		28		100		196

				Kainuu		12		60		28		100		57

				Lappi		16		61		23		100		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		24		48		28		100		850

				Muu Etelä-Suomi		16		57		27		100		833

				Länsi-Suomi		15		61		25		100		1480

				Itä-Suomi		16		60		24		100		409

				Pohjois-Suomi		16		59		25		100		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		16		57		27		100		3308

				Muu johtaja		23		53		24		100		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		22		59		19		100		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		17		56		27		100		1793

				Ei		17		58		25		100		2208

		KYSYMYS:Miten vakuutusalan uudelleenjärjestelyt mielestänne vaikuttavat seuraaviin seikkoihin vakuutusalalla?

						Liiketoiminnan tuntemus						YHTEENSÄ

						Paranee		Pysyy ennallaan		Heikkenee				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				17		69		13		100		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		17		70		13		100		557

				Rakentaminen		16		69		15		100		631

				Palvelut		17		70		13		100		1887

				Kauppa		19		67		14		100		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		17		70		13		100		1489

				5 - 9 henkilöä		17		73		11		100		993

				10 - 49 henkilöä		18		67		15		100		1264

				50 - 249 henkilöä		21		63		17		100		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		17		73		11		100		933

				2 - 5 mmk		15		70		14		100		1055

				6 - 10 mmk		16		71		13		100		600

				11 - 20 mmk		20		63		16		100		479

				Yli  20 mmk		20		63		17		100		570

				Ei vastausta		19		71		10		100		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		19		65		15		100		1187

				Varsinais-Suomi		16		70		15		100		396

				Satakunta		14		75		11		100		185

				Häme		16		71		13		100		278

				Pirkanmaa		13		75		12		100		362

				Kaakkois-Suomi		17		71		13		100		216

				Etelä-Savo		17		67		16		100		123

				Pohjois-Savo		18		70		12		100		169

				Pohjois-Karjala		18		69		13		100		116

				Keski-Suomi		15		70		15		100		184

				Etelä-Pohjanmaa		18		70		12		100		168

				Pohjanmaa		18		74		7		100		105

				Keski-Pohjanmaa		19		66		15		100		109

				Pohjois-Pohjanmaa		22		69		9		100		196

				Kainuu		15		77		8		100		57

				Lappi		17		68		14		100		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		19		66		15		100		850

				Muu Etelä-Suomi		18		67		15		100		833

				Länsi-Suomi		15		72		13		100		1480

				Itä-Suomi		18		69		14		100		409

				Pohjois-Suomi		21		68		11		100		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		17		69		14		100		3308

				Muu johtaja		19		69		11		100		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		21		68		11		100		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		17		69		14		100		1793

				Ei		18		69		13		100		2208

		KYSYMYS:Aikooko yrityksenne vaihtaa vakuutusyhtiötä vakuutusalan uudelleenjärjestelyiden takia?

						Aikooko yrityksenne vaihtaa vakuutusyhtiötä vakuutusalan uudelleenjärjestelyiden takia?						YHTEENSÄ

						Ei		Kyllä		Ei osaa sanoa				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				80		7		13		100		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		82		7		11		100		557

				Rakentaminen		81		10		9		100		631

				Palvelut		79		7		13		100		1887

				Kauppa		78		6		16		100		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		80		7		13		100		1489

				5 - 9 henkilöä		78		6		17		100		993

				10 - 49 henkilöä		80		10		10		100		1264

				50 - 249 henkilöä		83		6		11		100		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		83		7		10		100		933

				2 - 5 mmk		79		9		12		100		1055

				6 - 10 mmk		79		8		13		100		600

				11 - 20 mmk		84		6		10		100		479

				Yli  20 mmk		79		9		12		100		570

				Ei vastausta		70		5		25		100		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		78		9		13		100		1187

				Varsinais-Suomi		81		11		9		100		396

				Satakunta		80		8		12		100		185

				Häme		79		7		14		100		278

				Pirkanmaa		83		3		14		100		362

				Kaakkois-Suomi		78		8		13		100		216

				Etelä-Savo		80		9		11		100		123

				Pohjois-Savo		77		7		16		100		169

				Pohjois-Karjala		82		4		14		100		116

				Keski-Suomi		82		8		10		100		184

				Etelä-Pohjanmaa		83		6		11		100		168

				Pohjanmaa		73		8		19		100		105

				Keski-Pohjanmaa		77		7		17		100		109

				Pohjois-Pohjanmaa		78		6		16		100		196

				Kainuu		83		4		13		100		57

				Lappi		82		7		11		100		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		78		8		14		100		850

				Muu Etelä-Suomi		79		8		13		100		833

				Länsi-Suomi		81		7		12		100		1480

				Itä-Suomi		79		7		14		100		409

				Pohjois-Suomi		79		7		15		100		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		80		8		12		100		3308

				Muu johtaja		86		5		9		100		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		73		4		23		100		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		81		7		12		100		1793

				Ei		78		8		14		100		2208





Kehittämistarpeet

		PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET: eniten kehittämistarvettaKYSYMYS:Millä yritystoiminnan osa-alueella koette olevan ENITEN kehittämistarvetta yrityksessänne tällä hetkellä?

						ENITEN KEHITTÄMISTARVETTA

		KEHITYSTARPEETPK-YRITYKSISSÄ				Johtaminen		Henkilöstön kehittäminen ja koulutus		Markkinointi ja myynti		Vienti ja kansain- välistyminen		Rahoitus, talous ja laskentatoimi		Tuotanto ja mater.toim., tietotekn., tuotekeh., laatu		Yhteistyö/ verkot- tuminen, alihankinta		Ympäristö- ja muiden säädös- vaatimusten huomioiminen		Muu		Ei osaa sanoa		n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				4		30		31		3		5		13		6		1		1		7		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		3		16		33		6		5		23		6		1		1		6		557

				Rakentaminen		4		41		25		1		6		6		11		1		0		7		631

				Palvelut		4		27		30		3		5		13		6		2		1		8		1887

				Kauppa		4		37		34		0		2		12		3		1		0		5		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		3		19		40		2		5		14		7		1		1		9		1489

				5 - 9 henkilöä		4		32		32		2		5		12		5		1		1		6		993

				10 - 49 henkilöä		4		39		21		3		5		13		7		1		1		6		1264

				50 - 249 henkilöä		8		38		18		7		5		14		3		3		0		3		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		3		21		35		2		6		17		7		1		1		9		933

				2 - 5 mmk		3		26		35		3		4		11		8		1		1		7		1055

				6 - 10 mmk		3		33		29		3		4		13		6		1		0		7		600

				11 - 20 mmk		3		42		24		2		7		12		5		1		1		3		479

				Yli  20 mmk		7		42		19		5		3		14		3		2		0		5		570

				Ei vastausta		5		26		37		1		3		9		7		3		1		10		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		4		37		26		3		4		12		7		2		1		4		1187

				Varsinais-Suomi		2		24		37		3		3		14		7		2		0		8		396

				Satakunta		3		23		28		2		7		15		8		1		2		12		185

				Häme		2		30		33		1		5		15		5		1		1		5		278

				Pirkanmaa		4		25		36		2		6		12		4		1		0		10		362

				Kaakkois-Suomi		4		26		31		2		5		13		6		2		0		11		216

				Etelä-Savo		2		34		30		3		7		11		1		3		1		8		123

				Pohjois-Savo		4		33		31		1		6		13		4		1		0		7		169

				Pohjois-Karjala		1		27		36		3		6		6		7		2		0		12		116

				Keski-Suomi		6		29		28		2		2		13		9		2		1		7		184

				Etelä-Pohjanmaa		5		24		35		2		2		16		6		1		2		6		168

				Pohjanmaa		4		35		25		3		3		15		10		1		0		4		105

				Keski-Pohjanmaa		5		25		32		4		5		14		5		0		0		12		109

				Pohjois-Pohjanmaa		5		32		34		3		5		9		5		1		0		5		196

				Kainuu		3		26		31		2		8		8		8		1		0		13		57

				Lappi		3		22		30		4		8		21		4		2		0		6		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		6		35		27		4		4		13		5		1		1		3		850

				Muu Etelä-Suomi		2		33		29		1		4		13		8		2		0		7		833

				Länsi-Suomi		4		26		33		2		4		14		7		1		1		8		1480

				Itä-Suomi		3		32		32		2		6		10		4		2		0		9		409

				Pohjois-Suomi		4		27		32		3		7		14		5		1		0		7		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3		29		32		2		5		13		6		2		1		7		3308

				Muu johtaja		5		28		23		4		5		14		7		2		0		10		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		5		40		30		2		5		9		5		0		1		4		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		4		30		31		2		4		13		7		1		0		7		1793

				Ei		4		30		30		3		5		13		6		2		1		7		2208

		KYSYMYS:Mikä on yrityksenne kehittämisen pahin este?Näillä tarkoitamme sellaisia esteitä, joihin yrityksenne ei voi suoraan itse vaikuttaa.

						MIKÄ ON YRITYKSENNE KEHITTÄMISEN PAHIN ESTE?														YHTEENSÄ

						Yritystoiminnan sääntely		Kustannustaso		Kilpailutilanne		Rahoitus		Resurssitekijät		Muut tekijät		Ei osaa sanoa				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				9		19		28		7		23		6		9		100		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		7		19		24		10		25		8		7		100		557

				Rakentaminen		12		15		35		7		22		2		8		100		631

				Palvelut		7		21		25		7		25		6		9		100		1887

				Kauppa		11		16		31		4		18		9		10		100		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		8		20		28		9		20		6		9		100		1489

				5 - 9 henkilöä		9		20		29		6		21		6		9		100		993

				10 - 49 henkilöä		10		17		28		6		25		7		7		100		1264

				50 - 249 henkilöä		8		16		22		3		36		4		11		100		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		8		22		27		10		18		7		8		100		933

				2 - 5 mmk		8		18		30		6		22		6		9		100		1055

				6 - 10 mmk		7		16		33		7		25		6		5		100		600

				11 - 20 mmk		11		19		27		4		24		6		8		100		479

				Yli  20 mmk		11		16		25		3		29		6		8		100		570

				Ei vastausta		8		16		20		10		22		8		17		100		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		9		16		21		6		31		8		9		100		1187

				Varsinais-Suomi		10		17		30		4		21		7		12		100		396

				Satakunta		10		24		33		5		15		5		9		100		185

				Häme		9		18		23		8		22		11		8		100		278

				Pirkanmaa		8		18		33		7		21		4		10		100		362

				Kaakkois-Suomi		8		20		29		10		16		6		12		100		216

				Etelä-Savo		10		18		29		5		23		6		9		100		123

				Pohjois-Savo		7		27		31		6		22		2		5		100		169

				Pohjois-Karjala		7		23		31		8		14		10		6		100		116

				Keski-Suomi		6		16		31		8		25		6		8		100		184

				Etelä-Pohjanmaa		11		20		36		7		12		4		9		100		168

				Pohjanmaa		6		19		37		6		16		8		8		100		105

				Keski-Pohjanmaa		5		19		30		13		19		5		9		100		109

				Pohjois-Pohjanmaa		12		18		23		8		25		7		7		100		196

				Kainuu		6		27		38		6		17		3		3		100		57

				Lappi		10		22		33		10		17		4		4		100		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		10		15		22		5		33		7		8		100		850

				Muu Etelä-Suomi		8		19		23		9		22		9		10		100		833

				Länsi-Suomi		9		18		32		6		19		5		10		100		1480

				Itä-Suomi		8		23		31		6		20		5		6		100		409

				Pohjois-Suomi		10		21		29		9		21		5		5		100		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		9		19		28		7		23		6		8		100		3308

				Muu johtaja		9		21		27		6		24		4		8		100		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		9		11		27		4		24		9		16		100		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		9		18		30		7		21		7		7		100		1793

				Ei		9		19		26		7		24		6		10		100		2208

		KYSYMYS:Mikä on yrityksenne kehittämisen pahin este?

						YRITYSTOIMINNAN SÄÄNTELY										YHTEENSÄ

						byrokratia		työlainsäädäntö		työehto- sopimukset		muu sääntely		Jokin muu kuin yritystoiminnan sääntely				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				5		1		1		2		91		100		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		4		1		0		2		93		100		557

				Rakentaminen		8		1		1		0		89		100		631

				Palvelut		4		1		0		2		93		100		1887

				Kauppa		4		1		1		5		89		100		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		5		1		0		2		92		100		1489

				5 - 9 henkilöä		4		1		1		3		91		100		993

				10 - 49 henkilöä		5		1		1		2		91		100		1264

				50 - 249 henkilöä		4		2		0		2		92		100		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		5		1		0		2		92		100		933

				2 - 5 mmk		4		1		0		2		93		100		1055

				6 - 10 mmk		3		2		1		2		93		100		600

				11 - 20 mmk		6		0		1		3		89		100		479

				Yli  20 mmk		4		2		1		4		89		100		570

				Ei vastausta		3		1		0		3		92		100		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		4		1		1		2		91		100		1187

				Varsinais-Suomi		5		1		1		3		90		100		396

				Satakunta		2		1		3		3		90		100		185

				Häme		5		0		1		2		91		100		278

				Pirkanmaa		4		1		0		2		92		100		362

				Kaakkois-Suomi		5		0		0		2		92		100		216

				Etelä-Savo		6		2		0		1		90		100		123

				Pohjois-Savo		1		2		1		2		94		100		169

				Pohjois-Karjala		2		1		0		4		93		100		116

				Keski-Suomi		6		0		0		0		94		100		184

				Etelä-Pohjanmaa		9		0		0		1		89		100		168

				Pohjanmaa		4		1		0		1		94		100		105

				Keski-Pohjanmaa		3		1		0		1		95		100		109

				Pohjois-Pohjanmaa		6		2		0		3		89		100		196

				Kainuu		3		1		0		1		94		100		57

				Lappi		2		4		0		4		90		100		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		5		2		0		3		91		100		850

				Muu Etelä-Suomi		5		0		1		2		92		100		833

				Länsi-Suomi		5		1		1		2		91		100		1480

				Itä-Suomi		3		2		1		2		92		100		409

				Pohjois-Suomi		4		2		0		3		91		100		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		5		1		0		2		92		100		3308

				Muu johtaja		4		1		2		2		91		100		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		4		1		0		4		91		100		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		5		1		1		2		91		100		1793

				Ei		4		1		0		2		92		100		2208

		KYSYMYS:Mikä on yrityksenne kehittämisen pahin este?

						KUSTANNUSTASO										YHTEENSÄ

						verotus		palkkataso		työn sivukulut		muut tuotanto- kustannukset		Jokin muu kuin kustannustaso				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				4		2		8		4		82		100		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		4		2		10		3		81		100		557

				Rakentaminen		2		1		10		1		86		100		631

				Palvelut		4		3		8		6		79		100		1887

				Kauppa		5		2		6		3		84		100		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		6		2		7		4		81		100		1489

				5 - 9 henkilöä		3		2		9		6		80		100		993

				10 - 49 henkilöä		2		3		9		2		84		100		1264

				50 - 249 henkilöä		2		4		8		1		84		100		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		7		2		8		5		78		100		933

				2 - 5 mmk		2		1		10		5		82		100		1055

				6 - 10 mmk		2		2		8		3		84		100		600

				11 - 20 mmk		5		2		9		3		81		100		479

				Yli  20 mmk		2		4		7		2		85		100		570

				Ei vastausta		6		2		6		2		85		100		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		4		3		7		3		84		100		1187

				Varsinais-Suomi		1		2		11		2		84		100		396

				Satakunta		5		5		9		5		77		100		185

				Häme		5		1		8		4		82		100		278

				Pirkanmaa		3		1		10		3		83		100		362

				Kaakkois-Suomi		5		3		8		4		80		100		216

				Etelä-Savo		2		1		8		8		82		100		123

				Pohjois-Savo		7		4		9		6		73		100		169

				Pohjois-Karjala		4		2		11		4		78		100		116

				Keski-Suomi		5		1		7		4		84		100		184

				Etelä-Pohjanmaa		6		3		6		5		80		100		168

				Pohjanmaa		3		0		10		6		81		100		105

				Keski-Pohjanmaa		7		1		9		3		81		100		109

				Pohjois-Pohjanmaa		5		3		7		4		82		100		196

				Kainuu		7		4		10		6		73		100		57

				Lappi		2		4		7		9		78		100		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		4		2		7		3		85		100		850

				Muu Etelä-Suomi		5		3		8		3		81		100		833

				Länsi-Suomi		4		2		9		4		82		100		1480

				Itä-Suomi		5		2		9		6		77		100		409

				Pohjois-Suomi		4		3		8		6		79		100		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		4		2		8		4		81		100		3308

				Muu johtaja		5		3		7		7		79		100		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		2		1		7		2		89		100		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		3		3		9		3		82		100		1793

				Ei		5		2		7		4		82		100		2208

		KYSYMYS:Mikä on yrityksenne kehittämisen pahin este?

						KILPAILUTILANNE														YHTEENSÄ

						kireä kilpailutilanne		markkinoiden liiallinen keskittyminen		julkisen sektorin elinkeinotoiminta		markkinoita vääristävät tuet		harmaa talous, konkurssit jne.		kysynnän riittämättömyys		Jokin muu kuin kilpailutilanne				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				16		3		1		1		2		4		73		100		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		14		3		0		2		1		2		76		100		557

				Rakentaminen		20		2		1		1		6		5		65		100		631

				Palvelut		13		3		2		1		1		3		76		100		1887

				Kauppa		17		4		1		0		1		7		70		100		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		14		3		1		1		2		6		73		100		1489

				5 - 9 henkilöä		19		2		2		1		1		4		71		100		993

				10 - 49 henkilöä		16		3		2		1		3		3		73		100		1264

				50 - 249 henkilöä		10		2		3		1		2		4		78		100		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		14		3		1		1		2		5		74		100		933

				2 - 5 mmk		17		3		2		2		2		4		71		100		1055

				6 - 10 mmk		19		3		1		1		4		3		68		100		600

				11 - 20 mmk		18		2		1		0		2		4		73		100		479

				Yli  20 mmk		15		4		2		0		1		4		75		100		570

				Ei vastausta		10		2		0		1		2		5		81		100		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		14		2		1		1		2		1		79		100		1187

				Varsinais-Suomi		16		2		2		1		3		6		71		100		396

				Satakunta		19		2		2		1		1		8		68		100		185

				Häme		11		4		0		1		2		5		77		100		278

				Pirkanmaa		17		4		2		2		3		5		67		100		362

				Kaakkois-Suomi		15		2		2		2		3		4		72		100		216

				Etelä-Savo		16		3		0		1		3		5		72		100		123

				Pohjois-Savo		16		5		3		2		3		1		71		100		169

				Pohjois-Karjala		21		5		1		0		1		3		69		100		116

				Keski-Suomi		17		2		3		1		1		7		69		100		184

				Etelä-Pohjanmaa		21		4		2		1		1		6		64		100		168

				Pohjanmaa		24		7		1		1		0		3		63		100		105

				Keski-Pohjanmaa		15		4		0		1		0		9		70		100		109

				Pohjois-Pohjanmaa		11		2		1		3		2		3		78		100		196

				Kainuu		16		3		0		1		2		15		62		100		57

				Lappi		15		3		3		1		1		10		67		100		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		15		2		1		1		2		2		78		100		850

				Muu Etelä-Suomi		12		2		1		1		3		3		78		100		833

				Länsi-Suomi		18		3		2		1		2		6		68		100		1480

				Itä-Suomi		17		4		2		1		2		3		70		100		409

				Pohjois-Suomi		14		3		2		2		2		7		72		100		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		15		3		2		1		2		5		73		100		3308

				Muu johtaja		19		2		1		0		1		3		73		100		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		16		3		1		1		2		3		75		100		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		17		4		2		1		2		5		70		100		1793

				Ei		15		2		1		1		2		4		75		100		2208

		KYSYMYS:Mikä on yrityksenne kehittämisen pahin este?

						RAHOITUS						YHTEENSÄ

						rahoitus- vaikeudet yleensä		epävarmuus		Jokin muu kuin rahoitus				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				3		3		94		100		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		5		5		90		100		557

				Rakentaminen		3		4		93		100		631

				Palvelut		4		3		94		100		1887

				Kauppa		2		2		96		100		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		4		4		92		100		1489

				5 - 9 henkilöä		3		3		94		100		993

				10 - 49 henkilöä		3		3		94		100		1264

				50 - 249 henkilöä		3		0		97		100		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		4		5		91		100		933

				2 - 5 mmk		3		3		94		100		1055

				6 - 10 mmk		4		3		93		100		600

				11 - 20 mmk		3		1		96		100		479

				Yli  20 mmk		2		1		98		100		570

				Ei vastausta		4		5		90		100		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		3		2		94		100		1187

				Varsinais-Suomi		2		1		97		100		396

				Satakunta		3		2		95		100		185

				Häme		4		4		92		100		278

				Pirkanmaa		3		4		93		100		362

				Kaakkois-Suomi		5		4		91		100		216

				Etelä-Savo		3		1		96		100		123

				Pohjois-Savo		4		2		94		100		169

				Pohjois-Karjala		1		5		94		100		116

				Keski-Suomi		3		4		92		100		184

				Etelä-Pohjanmaa		3		4		93		100		168

				Pohjanmaa		3		2		95		100		105

				Keski-Pohjanmaa		5		8		87		100		109

				Pohjois-Pohjanmaa		3		5		92		100		196

				Kainuu		2		3		95		100		57

				Lappi		5		5		90		100		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		2		2		96		100		850

				Muu Etelä-Suomi		5		3		91		100		833

				Länsi-Suomi		3		3		94		100		1480

				Itä-Suomi		3		3		94		100		409

				Pohjois-Suomi		4		5		92		100		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		4		3		93		100		3308

				Muu johtaja		4		2		94		100		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		1		2		97		100		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		4		3		93		100		1793

				Ei		3		3		94		100		2208

		KYSYMYS:Mikä on yrityksenne kehittämisen pahin este?

						RESURSSITEKIJÄT												YHTEENSÄ

						ammattitaitoisen työvoiman saatavuus		alihankkijoiden/ osatoimittajien saatavuus		toimitilat		koneet ja laitteet		muut resurssitekijät, esim. raaka-aineet		Jokin muu kuin resurssitekijät				n(w)=

		K A I K K I     %  (w)				13		1		2		1		7		78		100		4001

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		13		1		2		1		7		75		100		557

				Rakentaminen		17		1		0		0		4		78		100		631

				Palvelut		13		1		2		1		8		76		100		1887

				Kauppa		9		1		2		1		4		83		100		926

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		8		0		2		1		8		81		100		1489

				5 - 9 henkilöä		12		0		2		0		6		79		100		993

				10 - 49 henkilöä		17		1		1		0		6		75		100		1264

				50 - 249 henkilöä		25		3		2		1		5		64		100		254

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		8		0		2		1		6		83		100		933

				2 - 5 mmk		11		0		2		1		7		79		100		1055

				6 - 10 mmk		18		1		1		0		5		75		100		600

				11 - 20 mmk		14		1		1		1		6		77		100		479

				Yli  20 mmk		19		2		2		1		5		71		100		570

				Ei vastausta		7		0		2		1		11		79		100		364

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Uusimaa		19		1		2		0		8		70		100		1187

				Varsinais-Suomi		11		0		2		2		6		80		100		396

				Satakunta		10		0		0		0		3		86		100		185

				Häme		12		2		1		1		6		78		100		278

				Pirkanmaa		12		0		2		0		4		81		100		362

				Kaakkois-Suomi		5		0		2		0		8		85		100		216

				Etelä-Savo		9		1		2		0		10		78		100		123

				Pohjois-Savo		10		1		2		0		8		79		100		169

				Pohjois-Karjala		8		0		1		0		4		87		100		116

				Keski-Suomi		15		1		2		1		5		76		100		184

				Etelä-Pohjanmaa		4		0		1		1		6		89		100		168

				Pohjanmaa		6		2		3		1		2		86		100		105

				Keski-Pohjanmaa		8		1		1		3		7		81		100		109

				Pohjois-Pohjanmaa		15		0		1		1		8		75		100		196

				Kainuu		8		0		1		0		7		83		100		57

				Lappi		7		0		2		1		6		84		100		150

		ALUE  (LÄÄNIT)		Pääkaupunkiseutu		20		1		2		0		9		67		100		850

				Muu Etelä-Suomi		11		1		2		1		7		79		100		833

				Länsi-Suomi		10		0		2		1		5		82		100		1480

				Itä-Suomi		9		1		2		0		7		81		100		409

				Pohjois-Suomi		11		0		1		1		7		80		100		430

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		13		1		2		1		6		78		100		3308

				Muu johtaja		14		1		1		0		7		77		100		298

				Päällikkö / muu esimiesasema		11		0		2		1		9		77		100		395

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		13		1		1		0		6		79		100		1793

				Ei		13		1		2		1		7		77		100		2208







Lähde: Pk-yritysbarometri, Suhdanne 1/2001
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Sheet1 (3)

		invest.		18.2				kireä kilpailutil.		15.6

		automatis.		5.4				epäterve kilpailutila.		26.4

		toimitilat		6.7				kysynnän puute		6.9

		työvoiman lisäys		2.6				rah.vaikeudet		5.3

		työvoiman koulutus		8.2				epävarmuus		7.0

		markkinointi		22.0				ammattitait. työv. puute		7.4

		tuotekeh.		6.5				verotus		5.8

		joht.menet.		3.4				työn sivukulut		19.5

		ostotoim.		7.1				palkkataso		2.3

		rationalis.		18.1				muut tuot.kust.		0.5

		muu		1.9				muu este		3.0

				III/87		I/88		III/88		I/89		III/89		I/90		III/90		I/91		III/91		I/92		III/92		I/93		III/93		I/94		III/94		I/95		III/95		I/96		III/96		I/97		III/97		I/98		III/98		I/99		III/99		I/00		III/00		I/01E		III/01		I/02

		suhdannenäkymät vuotta aiemmin		22.5		34.6		34.8		14.8		31.3		27.6		9.8		-14.1		-38		-46.1		-46.5		-28.4		-49.5		-45.6		-25.4		24.9		34.2		44.2		34.9		19.3		35.2		50.6		46.6		40.6		30		16		22.5		24		21		20				korotettu		22.8

		bkt:n keskim. muutos		3.7		4.5		4.9		4.8		6		5.3		2.1		-2.4		-6.1		-6.7		-5.2		-3.2		-1.7		0.2		3.3		5.7		5.2		3		2.3		4.5		6.3		6.9		5.8		4.7		4.4		4.6		5.4		5.7

		bkt:n muutos		4.2		4.2		2		5.6		4.9		5.5		6.4		3.7		-1.1		-6.5		-6.8		-5.3		-3.2		-3.4		0		2.3		5.1		7.1		3		1.3		4.1

						II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				kannattavuuden muutosodotukset, vasen ast.		-34.7		-49.3		-49.6		-28.2		-50		-39.8		-23.5		0.7		6.1		14.7		9.6		3.6		14		21.7		22.2		14.8		15.4		5.8		11.1

				käyttökatteen keskimääräinen muutos ennustehetkeä seuraavana vuonna, oikea ast.		-0.2		0.125		0.45		0.55		0.65		0.7		0.75		0.375		0		-0.15		-0.3		-0.075		0.15		0.2		0.25

		käyttökate, oikea		6.6				6.2				7.1				8.4				9.9				9.9				9.3				9.6				10.1

		käyttökate, estimoitu		6.5		6.3		6.425		6.875		7.425		8.075		8.775		9.525		9.9		9.9		9.75		9.45		9.375		9.525		9.725		9.975

												II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		Koko maa		27.8						kannattavuuden muutosodotukset, vasen ast.		-34.7		-49.3		-49.6		-28.2		-50		-39.8		-23.5		0.7		6.1		14.7		9.6		3.6		14		21.7		22.2		14.8		15.4		5.8		11.1

		Pääkaupunkiseutu		37.7						käyttökate-% ennustehetkeä seuraavana vuonna, oikea ast.		6.3		6.425		6.875		7.425		8.075		8.775		9.525		9.9		9.9		9.75		9.45		9.375		9.525		9.725		9.975

		Uusimaa		38				käyttökate, oikea		6.6				6.2				7.1				8.4				9.9				9.9				9.3				9.6				10.1

		Varsinais-Suomi		31.1				käyttökate, estimoitu		6.5

		Satakunta		23.4

		Pirkanmaa		31.2

		Häme		31.6						hlö2		korotettu		korotus11,7

		Päijät-Häme		37.3								12 kk		6 kk

		Keski-Suomi		33						I/94				17

		Kymi		3.2						II/94				13

		Etelä-Karjala		25						I/95				20

		Mikkeli		27.3						II/95				13

		Savo		11.4						I/96		12.8		12

		Pohjois-Karjala		31.4						II/96		15		17

		Etelä-Pohjanmaa		27.8						I/97		21.9		29

		Keski-Pohjanmaa		35.5						II/97		22.7		19

		Pohjois-Pohjanmaa		30.6						I/98		24.8		28

		Kainuu		39.1						II/98		17.9		15

		Lappi+Länsipohja		29.6						I/99		16		19

										II/99		13.9		15
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		pienyritykset (10-49 hlöä)		12448		pienyritykset (10-49 hlöä)		238587		pienyritykset (10-49 hlöä)		224589779

		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		2094		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		211212		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		229455922
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		Pienet yritykset		100		107		107		111		111		97		84		77		73		77		81		88		95		101

		Keskisuuret yritykset		100		102		102		109		109		101		89		82		82		85		87		89		95		99

		Suuret yritykset		100		99		99		97		93		84		75		68		67		68		67		71		73		74

		Taulukko A		Koko Suomi								Henkilöstö ml yrittäjät										125		111		109		93
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				94		185		184931		94		253731		173635		172683		449626		1049675		105		96		95		73		1994		173592		9166		1689		484

				95		189		189458		95		272591		181451		180199		461560		1095801		105		101		99		74		1995		177662		9523		1774		499

				96		203		203358		96		296883		191750		184395		454208		1127236										1996		190931		10128		1801		498

				97		213		213230		97		308851		206217		190442		475625		1181135										1997		199936		10912		1869		513

				98		219		219273		98		315033		226273		201197		492551		1235054										1998		204788		11936		1989		533

				99		220		219515		99		315113		238587		211212		502969		1267881										1999		204427		12448		2094		546

																																		Keskikokoindeksi				kokoluokittain

												100		100		100		100						Yritysten		keskikoko		kokoluokittain						mikroyritykset		pienyritykset		keskisuuret yritykset		suuryritykset

												95		87		93		90						1.462		18.943		102.240		928.979		1994		100		100		100		100

												88		76		82		81						1.534		19.054		101.578		924.970		1995		105.0		100.6		99.4		99.6

												70		69		75		73						1.555		18.933		102.385		912.064		1996		106.4		99.9		100.1		98.2

												68		66		75		72						1.545		18.898		101.895		927.144		1997		105.7		99.8		99.7		99.8

												73		69		78		73						1.538		18.957		101.155		924.111		1998		105.2		100.1		98.9		99.5

												79		73		80		72						1.541		19.167		100.865		921.189		1999		105.5		101.2		98.7		99.2
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taulukko1.Aineisto

		

						Painottamaton				Painotettu

						n=		%		n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		1752		44%		560		14%

				Rakentaminen		301		7%		635		16%

				Palvelut		1436		36%		1897		47%

				Kauppa		534		13%		931		23%

		VIENTITOIMINTA		Ei vientiä		2761		69%		3078		77%

				Vientiä		1262		31%		945		23%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1827		45%		1588		39%

				5 - 9 henkilöä		870		22%		954		24%

				10 - 49 henkilöä		1088		27%		1252		31%

				50 - 249 henkilöä		238		6%		230		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1332		33%		1112		28%

				2 - 5 mmk		1133		28%		1099		27%

				6 - 10 mmk		507		13%		604		15%

				11 - 20 mmk		388		10%		458		11%

				Yli 20 mmk		474		12%		553		14%

				Ei vastausta		189		5%		198		5%

		ALUE (maakunta)		Helsinki		324		8%		566		14%

				Muu Uusimaa		423		11%		627		16%

				Varsinais-Suomi		361		9%		398		10%

				Satakunta		240		6%		186		5%

				Häme		113		3%		129		3%

				Päijät-Häme		164		4%		150		4%

				Pirkanmaa		356		9%		364		9%

				Kaakkois-Suomi		229		6%		218		5%

				Etelä-Savo		179		4%		124		3%

				Pohjois-Savo		202		5%		170		4%

				Pohjois-Karjala		185		5%		117		3%

				Keski-Suomi		215		5%		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		224		6%		169		4%

				Pohjanmaa		111		3%		101		3%

				Keski-Pohjanmaa		145		4%		122		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		208		5%		189		5%

				Kainuu		157		4%		58		1%

				Lappi		187		5%		150		4%

		ALUE (lääni)		Etelä-Suomi		1253		31%		1690		42%

				Länsi-Suomi		1610		40%		1490		37%

				Itä-Suomi		566		14%		411		10%

				Pohjois-Suomi		594		15%		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3363		84%		3272		81%

				Muu johtaja		302		8%		322		8%

				Päällikkö / muu esimies		358		9%		429		11%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		2035		51%		1886		47%

				Ei		1988		49%		2137		53%

		YHTEENSÄ				4023		100%		4023		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni

		AINEISTON RAKENNE

						n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		560		14%

				Rakentaminen		635		16%

				Palvelut		1898		47%

				Kauppa		932		23%

		VIENTITOIMINTA		Kotimarkkinayritykset (ei vientiä)		3176		79%

				Vientiä harjoittavat yritykset		849		21%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1474		37%

				5 - 9 henkilöä		1061		26%

				10 - 49 henkilöä		1247		31%

				50 - 249 henkilöä		242		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1090		27%

				2 - 5 mmk		1097		27%

				6 - 10 mmk		582		14%

				11 - 20 mmk		451		11%

				Yli 20 mmk		539		13%

				Ei vastausta		266		7%

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Helsinki		560		14%

				Muu Uusimaa		634		16%

				Varsinais-Suomi		398		10%

				Satakunta		185		5%

				Häme		134		3%

				Päijät-Häme		147		4%

				Pirkanmaa		364		9%

				Kaakkois-Suomi		218		5%

				Etelä-Savo		124		3%

				Pohjois-Savo		170		4%

				Pohjois-Karjala		117		3%

				Keski-Suomi		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		169		4%

				Pohjanmaa		108		3%

				Keski-Pohjanmaa		114		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		191		5%

				Kainuu		58		1%

				Lappi		150		4%

		ALUE (LÄÄNIT)		Etelä-Suomi		1691		42%

				Länsi-Suomi		1490		37%

				Itä-Suomi		411		10%

				Pohjois-Suomi		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3267		81%

				Muu johtaja		266		7%

				Päällikkö / muu esimiesasema		491		12%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1818		45%

				Ei		2207		55%

		YHTEENSÄ				4025		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni
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Lähde: Pk-yritysbarometri, Suhdanne 1/2001

Pk-yritysbarometrin ennustekyky, kasvu
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		invest.		18.2				kireä kilpailutil.		15.6

		automatis.		5.4				epäterve kilpailutila.		26.4

		toimitilat		6.7				kysynnän puute		6.9

		työvoiman lisäys		2.6				rah.vaikeudet		5.3

		työvoiman koulutus		8.2				epävarmuus		7.0

		markkinointi		22.0				ammattitait. työv. puute		7.4

		tuotekeh.		6.5				verotus		5.8

		joht.menet.		3.4				työn sivukulut		19.5

		ostotoim.		7.1				palkkataso		2.3

		rationalis.		18.1				muut tuot.kust.		0.5

		muu		1.9				muu este		3.0
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		suhdannenäkymät vuotta aiemmin		22.5		34.6		34.8		14.8		31.3		27.6		9.8		-14.1		-38		-46.1		-46.5		-28.4		-49.5		-45.6		-25.4		24.9		34.2		44.2		34.9		19.3		35.2		50.6		46.6		40.6		30		16		22.5		24		21		20				korotettu		22.8

		bkt:n keskim. muutos		3.7		4.5		4.9		4.8		6		5.3		2.1		-2.4		-6.1		-6.7		-5.2		-3.2		-1.7		0.2		3.3		5.7		5.2		3		2.3		4.5		6.3		6.9		5.8		4.7		4.4		4.6		5.4		5.7

		bkt:n muutos		4.2		4.2		2		5.6		4.9		5.5		6.4		3.7		-1.1		-6.5		-6.8		-5.3		-3.2		-3.4		0		2.3		5.1		7.1		3		1.3		4.1

						II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				kannattavuuden muutosodotukset, vasen ast.		-34.7		-49.3		-49.6		-28.2		-50		-39.8		-23.5		0.7		6.1		14.7		9.6		3.6		14		21.7		22.2		14.8		15.4		5.8		11.1

				käyttökatteen keskimääräinen muutos ennustehetkeä seuraavana vuonna, oikea ast.		-0.2		0.125		0.45		0.55		0.65		0.7		0.75		0.375		0		-0.15		-0.3		-0.075		0.15		0.2		0.25

		käyttökate, oikea		6.6				6.2				7.1				8.4				9.9				9.9				9.3				9.6				10.1

		käyttökate, estimoitu		6.5		6.3		6.425		6.875		7.425		8.075		8.775		9.525		9.9		9.9		9.75		9.45		9.375		9.525		9.725		9.975
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		Koko maa		27.8						kannattavuuden muutosodotukset, vasen ast.		-34.7		-49.3		-49.6		-28.2		-50		-39.8		-23.5		0.7		6.1		14.7		9.6		3.6		14		21.7		22.2		14.8		15.4		5.8		11.1

		Pääkaupunkiseutu		37.7						käyttökate-% ennustehetkeä seuraavana vuonna, oikea ast.		6.3		6.425		6.875		7.425		8.075		8.775		9.525		9.9		9.9		9.75		9.45		9.375		9.525		9.725		9.975

		Uusimaa		38				käyttökate, oikea		6.6				6.2				7.1				8.4				9.9				9.9				9.3				9.6				10.1

		Varsinais-Suomi		31.1				käyttökate, estimoitu		6.5

		Satakunta		23.4

		Pirkanmaa		31.2

		Häme		31.6						hlö2		korotettu		korotus11,7

		Päijät-Häme		37.3								12 kk		6 kk

		Keski-Suomi		33						I/94				17

		Kymi		3.2						II/94				13

		Etelä-Karjala		25						I/95				20

		Mikkeli		27.3						II/95				13

		Savo		11.4						I/96		12.8		12

		Pohjois-Karjala		31.4						II/96		15		17

		Etelä-Pohjanmaa		27.8						I/97		21.9		29

		Keski-Pohjanmaa		35.5						II/97		22.7		19

		Pohjois-Pohjanmaa		30.6						I/98		24.8		28

		Kainuu		39.1						II/98		17.9		15

		Lappi+Länsipohja		29.6						I/99		16		19

										II/99		13.9		15

										I/00		23		26
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				yritykset				henkilöstö				liikevaihto

		mikroyritykset (1-9 hlöä)		204427		mikroyritykset (1-9 hlöä)		315113		mikroyritykset (1-9 hlöä)		237493356

		pienyritykset (10-49 hlöä)		12448		pienyritykset (10-49 hlöä)		238587		pienyritykset (10-49 hlöä)		224589779

		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		2094		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		211212		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		229455922

		suuryritykset (250- hlöä)		546		suuryritykset (250- hlöä)		502969		suuryritykset (250- hlöä)		647677862

				219515				1267881				1339216919

				86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99

		Mikroyritykset		100		109		109		114		125		119		110		88		85		91		99		103		105		105

		Pienet yritykset		100		107		107		111		111		97		84		77		73		77		81		88		95		101

		Keskisuuret yritykset		100		102		102		109		109		101		89		82		82		85		87		89		95		99

		Suuret yritykset		100		99		99		97		93		84		75		68		67		68		67		71		73		74

		Taulukko A		Koko Suomi								Henkilöstö ml yrittäjät										125		111		109		93

				Yritysten lukumäärän kehitys								Mikroyritykset (1-9 henk.)		Pienet yritykset (10-49 henk.)		Keskisuuret yritykset (50-249 henk.)		Isot yritykset (250+ henk.)		Yhteensä		118		97		102		84

				88						88												110		84		90		75

				89						89												88		77		82		68

				90		218		218140		90		375124		262587		231476		628533		1497720		85		73		81		67

				91		216		215799		91		354597		228317		215878		567943		1366735		91		77		85		68

				92		211		211474		92		329546		198916		190235		506609		1225306		99		81		87		67

				93		191		191063		93		263329		182288		174285		459054		1078956		103		87		90		70				Yritysten		määrä		kokoluokittain

				94		185		184931		94		253731		173635		172683		449626		1049675		105		96		95		73		1994		173592		9166		1689		484

				95		189		189458		95		272591		181451		180199		461560		1095801		105		101		99		74		1995		177662		9523		1774		499

				96		203		203358		96		296883		191750		184395		454208		1127236										1996		190931		10128		1801		498

				97		213		213230		97		308851		206217		190442		475625		1181135										1997		199936		10912		1869		513

				98		219		219273		98		315033		226273		201197		492551		1235054										1998		204788		11936		1989		533

				99		220		219515		99		315113		238587		211212		502969		1267881										1999		204427		12448		2094		546

																																		Keskikokoindeksi				kokoluokittain

												100		100		100		100						Yritysten		keskikoko		kokoluokittain						mikroyritykset		pienyritykset		keskisuuret yritykset		suuryritykset

												95		87		93		90						1.462		18.943		102.240		928.979		1994		100		100		100		100

												88		76		82		81						1.534		19.054		101.578		924.970		1995		105.0		100.6		99.4		99.6

												70		69		75		73						1.555		18.933		102.385		912.064		1996		106.4		99.9		100.1		98.2

												68		66		75		72						1.545		18.898		101.895		927.144		1997		105.7		99.8		99.7		99.8

												73		69		78		73						1.538		18.957		101.155		924.111		1998		105.2		100.1		98.9		99.5

												79		73		80		72						1.541		19.167		100.865		921.189		1999		105.5		101.2		98.7		99.2

												82		79		82		76

												84		86		87		78

												84		91		91		80
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				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				-0.5		-4.7		-0.3		11.8		12		-8		8.5		4.8		-13		-36.9		-60.8		-68.9		-69.3		-51.2		-72.3		-68.4		-48.2		2.1		11.4		21.4		12.1		-3.5		12.4		27.8		23.8		17.8		7.2		-6.8		-0.3

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		korotta-		24.3		20.3		23.2		23.3		19.7		22.2		23.7		25.2		19.9		16.8		6.9		-1.2		-4.5		0		-10.1		-1.9		-0.5		12.1		11.2		17.1		16.9		8.2		11.1		13.5		13.1		12.7		11.5		10.3		9.2

		matto-		II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		mat		0.8		5		1		-1.8		5.5		4.2		7.2		7		10.8		2.4		-14.7		-36.2		-52.7		-54.9		-60.9		-54.4		-46.7		-24.7		-11.5		-3.1		-2.9		-9.9		-1.7		1.4		6.5		6.7		4		3		-6.7

		sarjat		II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				2.2		3.4		4.4		5.7		5		0.9		4.8		3.6		2.6		-12.2		-32		-52.2		-57.1		-46.2		-56.6		-49.7		-39		-12.1		-5.6		0.4		-4.2		-9		-0.3		5.3		5.1		2.4		1		-1.8		-6.5

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				3.2		2.6		4.2		9.8		9.8		4.6		7.3		4.6		1.1		-15.6		-34.7		-49.3		-49.6		-28.2		-50		-39.8		-23.5		0.7		6.1		14.7		9.6		3.6		14		21.7		22.2		14.8		15.4		5.8		11.1

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				14.9		4.7		14.7		19.4		19.3		31.1		31.9		30.9		36.7		30.4		36.9		7		-10.4		-7		-4.5		13.9		5.2		14.1		23		19.8		12.4		10.9		10.7		8.5		14.1		13.7		9.8		7		9

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				37.3		41.5		34.1		37.9		34		32.7		31.1		32		26		27		32.5		40.1		38.7		44.9		42.7		46.2		52		52.6		48.4		47.7		46.5		30.2		27.8		26.4		29		12.4		12.7		9.7		10.7		7		5

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				19		16.9		18.1		18.1		23.5		25.9		32.8		34.7		39.7		36.3		28.5		12.1		9.6		4.6		3.4		3.1		3		4.5		8.7		10.4		13.4		5.7		6.8		7.4		8.5		3.8		7.4		6.5		7		13		16

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				16.4		15.4		17.1		13.9		11.4		9		7.6		7.4		9.8		10.7		14.8		19.6		20.9		26.3		32.5		30.7		26.5		24.8		24.8		21.5		18.8		6		5.5		5.3		4.2		2.3		2.9		2.4		2.6		3		5

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		epäterve kilpailu		37.9		34		32.7		31.1		32		26		27		32.5		40.1		38.7		44.9		42.7		46.2		52		52.6		48.4		47.7		46.5		30.2		27.8		26.4		29		12.4		12.7		9.7		10.7

		vaikeudet ammattitaitoisen työvoiman saannissa		18.1		23.5		25.9		32.8		34.7		39.7		36.3		28.5		12.1		9.6		4.6		3.4		3.1		3		4.5		8.7		10.4		13.4		5.7		6.8		7.4		8.5		3.8		7.4		6.5		7

		rahoitusvaikeudet		13.9		11.4		9		7.6		7.4		9.8		10.7		14.8		19.6		20.9		26.3		32.5		30.7		26.5		24.8		24.8		21.5		18.8		6		5.5		5.3		4.2		2.3		2.9		2.4		2.6

		työn sivukulut																																						22.8		18.4		19.5		14.1		31.4		32.2		33.3		33.4

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01		korotus

		Toimialanäkymät 12 kuukaudelle		34.6		34.8		14.8		31.3		27.6		9.8		-14.1		-38		-46.1		-46.5		-28.4		-49.5		-45.6		-25.4		24.9		34.2		44.2		34.9		19.3		35.2		50.6		46.6		40.6		30		16		22.5		24		21		20		22.8

		Oman yrityksen näkymät 6 kuukaudelle																														40		40		40		35		20		30		41		39		37		33		23		23		33		25

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		liikevaihto-odotukset 12 kuukaudelle		50		49.3		45.2		49.1		47.9		46.9		32.1		12.3		-7.9		-12.8		-1.9		-12.3		-5.4		5.3		32.2		38.7		44.7		40.1		35.3		44		49.6		49.4		46.7		45.3		42.5		37.8		49		48		42		44.3

		tuotanto-odotukset 6 kuukaudelle																														51		39		45		39		36		34		46		34		46		29		33		25		38		23

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		12 kk		34.5		34.5		29.3		32		29.3		25.8		9.1		-10		-24.6		-24.9		-3.5		-25.3		-15.1		1.2		25.4		30.8		39.4		34.3		28.3		38.7		46.4		46.9		39.5		40.1		30.5		35.8		34		36		24		24.7

		6 kk																														41		36		40		30		28		32		36		32		36		28		26		25		30		24

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		kustannusodotukset 12 kuukaudelle		50.4		50.3		62.1		62.9		61.9		67.7		61.4		67.9		38		20.6		24		26.5		44.9		36.2		45.1		54		50.8		43.4		41.9		41.7		39.5		45.1		44.7		40.8		38		40		41		39		42		31

																																I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		vakavaraisuusodotukset 6 kuukaudelle																														33		34		35		30		25		28		32		28		31		29		25		25		29		24		30
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Henkilökunnan määrän muutosodotukset vuotta aiemmin

Työllisten määrän keskimääräinen muutos

ennustejakson viimeinen vuosineljännes
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taulukko1.Aineisto

		

						Painottamaton				Painotettu

						n=		%		n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		1752		44%		560		14%

				Rakentaminen		301		7%		635		16%

				Palvelut		1436		36%		1897		47%

				Kauppa		534		13%		931		23%

		VIENTITOIMINTA		Ei vientiä		2761		69%		3078		77%

				Vientiä		1262		31%		945		23%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1827		45%		1588		39%

				5 - 9 henkilöä		870		22%		954		24%

				10 - 49 henkilöä		1088		27%		1252		31%

				50 - 249 henkilöä		238		6%		230		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1332		33%		1112		28%

				2 - 5 mmk		1133		28%		1099		27%

				6 - 10 mmk		507		13%		604		15%

				11 - 20 mmk		388		10%		458		11%

				Yli 20 mmk		474		12%		553		14%

				Ei vastausta		189		5%		198		5%

		ALUE (maakunta)		Helsinki		324		8%		566		14%

				Muu Uusimaa		423		11%		627		16%

				Varsinais-Suomi		361		9%		398		10%

				Satakunta		240		6%		186		5%

				Häme		113		3%		129		3%

				Päijät-Häme		164		4%		150		4%

				Pirkanmaa		356		9%		364		9%

				Kaakkois-Suomi		229		6%		218		5%

				Etelä-Savo		179		4%		124		3%

				Pohjois-Savo		202		5%		170		4%

				Pohjois-Karjala		185		5%		117		3%

				Keski-Suomi		215		5%		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		224		6%		169		4%

				Pohjanmaa		111		3%		101		3%

				Keski-Pohjanmaa		145		4%		122		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		208		5%		189		5%

				Kainuu		157		4%		58		1%

				Lappi		187		5%		150		4%

		ALUE (lääni)		Etelä-Suomi		1253		31%		1690		42%

				Länsi-Suomi		1610		40%		1490		37%

				Itä-Suomi		566		14%		411		10%

				Pohjois-Suomi		594		15%		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3363		84%		3272		81%

				Muu johtaja		302		8%		322		8%

				Päällikkö / muu esimies		358		9%		429		11%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		2035		51%		1886		47%

				Ei		1988		49%		2137		53%

		YHTEENSÄ				4023		100%		4023		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni

		AINEISTON RAKENNE

						n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		560		14%

				Rakentaminen		635		16%

				Palvelut		1898		47%

				Kauppa		932		23%

		VIENTITOIMINTA		Kotimarkkinayritykset (ei vientiä)		3176		79%

				Vientiä harjoittavat yritykset		849		21%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1474		37%

				5 - 9 henkilöä		1061		26%

				10 - 49 henkilöä		1247		31%

				50 - 249 henkilöä		242		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1090		27%

				2 - 5 mmk		1097		27%

				6 - 10 mmk		582		14%

				11 - 20 mmk		451		11%

				Yli 20 mmk		539		13%

				Ei vastausta		266		7%

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Helsinki		560		14%

				Muu Uusimaa		634		16%

				Varsinais-Suomi		398		10%

				Satakunta		185		5%

				Häme		134		3%

				Päijät-Häme		147		4%

				Pirkanmaa		364		9%

				Kaakkois-Suomi		218		5%

				Etelä-Savo		124		3%

				Pohjois-Savo		170		4%

				Pohjois-Karjala		117		3%

				Keski-Suomi		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		169		4%

				Pohjanmaa		108		3%

				Keski-Pohjanmaa		114		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		191		5%

				Kainuu		58		1%

				Lappi		150		4%

		ALUE (LÄÄNIT)		Etelä-Suomi		1691		42%

				Länsi-Suomi		1490		37%

				Itä-Suomi		411		10%

				Pohjois-Suomi		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3267		81%

				Muu johtaja		266		7%

				Päällikkö / muu esimiesasema		491		12%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1818		45%

				Ei		2207		55%

		YHTEENSÄ				4025		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni
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Lähde: Pk-yritysbarometri, Suhdanne 1/2001
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Sheet1 (3)

		invest.		18.2				kireä kilpailutil.		15.6

		automatis.		5.4				epäterve kilpailutila.		26.4

		toimitilat		6.7				kysynnän puute		6.9

		työvoiman lisäys		2.6				rah.vaikeudet		5.3

		työvoiman koulutus		8.2				epävarmuus		7.0

		markkinointi		22.0				ammattitait. työv. puute		7.4

		tuotekeh.		6.5				verotus		5.8

		joht.menet.		3.4				työn sivukulut		19.5

		ostotoim.		7.1				palkkataso		2.3

		rationalis.		18.1				muut tuot.kust.		0.5

		muu		1.9				muu este		3.0
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		suhdannenäkymät vuotta aiemmin		22.5		34.6		34.8		14.8		31.3		27.6		9.8		-14.1		-38		-46.1		-46.5		-28.4		-49.5		-45.6		-25.4		24.9		34.2		44.2		34.9		19.3		35.2		50.6		46.6		40.6		30		16		22.5		24		21		20				korotettu		22.8

		bkt:n keskim. muutos		3.7		4.5		4.9		4.8		6		5.3		2.1		-2.4		-6.1		-6.7		-5.2		-3.2		-1.7		0.2		3.3		5.7		5.2		3		2.3		4.5		6.3		6.9		5.8		4.7		4.4		4.6		5.4		5.7

		bkt:n muutos		4.2		4.2		2		5.6		4.9		5.5		6.4		3.7		-1.1		-6.5		-6.8		-5.3		-3.2		-3.4		0		2.3		5.1		7.1		3		1.3		4.1

						II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				kannattavuuden muutosodotukset, vasen ast.		-34.7		-49.3		-49.6		-28.2		-50		-39.8		-23.5		0.7		6.1		14.7		9.6		3.6		14		21.7		22.2		14.8		15.4		5.8		11.1

				käyttökatteen keskimääräinen muutos ennustehetkeä seuraavana vuonna, oikea ast.		-0.2		0.125		0.45		0.55		0.65		0.7		0.75		0.375		0		-0.15		-0.3		-0.075		0.15		0.2		0.25

		käyttökate, oikea		6.6				6.2				7.1				8.4				9.9				9.9				9.3				9.6				10.1

		käyttökate, estimoitu		6.5		6.3		6.425		6.875		7.425		8.075		8.775		9.525		9.9		9.9		9.75		9.45		9.375		9.525		9.725		9.975

												II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		Koko maa		27.8						kannattavuuden muutosodotukset, vasen ast.		-34.7		-49.3		-49.6		-28.2		-50		-39.8		-23.5		0.7		6.1		14.7		9.6		3.6		14		21.7		22.2		14.8		15.4		5.8		11.1

		Pääkaupunkiseutu		37.7						käyttökate-% ennustehetkeä seuraavana vuonna, oikea ast.		6.3		6.425		6.875		7.425		8.075		8.775		9.525		9.9		9.9		9.75		9.45		9.375		9.525		9.725		9.975

		Uusimaa		38				käyttökate, oikea		6.6				6.2				7.1				8.4				9.9				9.9				9.3				9.6				10.1

		Varsinais-Suomi		31.1				käyttökate, estimoitu		6.5

		Satakunta		23.4

		Pirkanmaa		31.2

		Häme		31.6						hlö2		korotettu		korotus11,7

		Päijät-Häme		37.3								12 kk		6 kk

		Keski-Suomi		33						I/94				17

		Kymi		3.2						II/94				13

		Etelä-Karjala		25						I/95				20

		Mikkeli		27.3						II/95				13

		Savo		11.4						I/96		12.8		12

		Pohjois-Karjala		31.4						II/96		15		17

		Etelä-Pohjanmaa		27.8						I/97		21.9		29

		Keski-Pohjanmaa		35.5						II/97		22.7		19

		Pohjois-Pohjanmaa		30.6						I/98		24.8		28

		Kainuu		39.1						II/98		17.9		15

		Lappi+Länsipohja		29.6						I/99		16		19

										II/99		13.9		15

										I/00		23		26
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				yritykset				henkilöstö				liikevaihto

		mikroyritykset (1-9 hlöä)		204427		mikroyritykset (1-9 hlöä)		315113		mikroyritykset (1-9 hlöä)		237493356

		pienyritykset (10-49 hlöä)		12448		pienyritykset (10-49 hlöä)		238587		pienyritykset (10-49 hlöä)		224589779

		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		2094		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		211212		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		229455922

		suuryritykset (250- hlöä)		546		suuryritykset (250- hlöä)		502969		suuryritykset (250- hlöä)		647677862

				219515				1267881				1339216919

				86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99

		Mikroyritykset		100		109		109		114		125		119		110		88		85		91		99		103		105		105

		Pienet yritykset		100		107		107		111		111		97		84		77		73		77		81		88		95		101

		Keskisuuret yritykset		100		102		102		109		109		101		89		82		82		85		87		89		95		99

		Suuret yritykset		100		99		99		97		93		84		75		68		67		68		67		71		73		74

		Taulukko A		Koko Suomi								Henkilöstö ml yrittäjät										125		111		109		93

				Yritysten lukumäärän kehitys								Mikroyritykset (1-9 henk.)		Pienet yritykset (10-49 henk.)		Keskisuuret yritykset (50-249 henk.)		Isot yritykset (250+ henk.)		Yhteensä		118		97		102		84

				88						88												110		84		90		75

				89						89												88		77		82		68

				90		218		218140		90		375124		262587		231476		628533		1497720		85		73		81		67

				91		216		215799		91		354597		228317		215878		567943		1366735		91		77		85		68

				92		211		211474		92		329546		198916		190235		506609		1225306		99		81		87		67

				93		191		191063		93		263329		182288		174285		459054		1078956		103		87		90		70				Yritysten		määrä		kokoluokittain

				94		185		184931		94		253731		173635		172683		449626		1049675		105		96		95		73		1994		173592		9166		1689		484

				95		189		189458		95		272591		181451		180199		461560		1095801		105		101		99		74		1995		177662		9523		1774		499

				96		203		203358		96		296883		191750		184395		454208		1127236										1996		190931		10128		1801		498

				97		213		213230		97		308851		206217		190442		475625		1181135										1997		199936		10912		1869		513

				98		219		219273		98		315033		226273		201197		492551		1235054										1998		204788		11936		1989		533

				99		220		219515		99		315113		238587		211212		502969		1267881										1999		204427		12448		2094		546

																																		Keskikokoindeksi				kokoluokittain

												100		100		100		100						Yritysten		keskikoko		kokoluokittain						mikroyritykset		pienyritykset		keskisuuret yritykset		suuryritykset

												95		87		93		90						1.462		18.943		102.240		928.979		1994		100		100		100		100

												88		76		82		81						1.534		19.054		101.578		924.970		1995		105.0		100.6		99.4		99.6

												70		69		75		73						1.555		18.933		102.385		912.064		1996		106.4		99.9		100.1		98.2

												68		66		75		72						1.545		18.898		101.895		927.144		1997		105.7		99.8		99.7		99.8

												73		69		78		73						1.538		18.957		101.155		924.111		1998		105.2		100.1		98.9		99.5

												79		73		80		72						1.541		19.167		100.865		921.189		1999		105.5		101.2		98.7		99.2

												82		79		82		76

												84		86		87		78

												84		91		91		80
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				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				-0.5		-4.7		-0.3		11.8		12		-8		8.5		4.8		-13		-36.9		-60.8		-68.9		-69.3		-51.2		-72.3		-68.4		-48.2		2.1		11.4		21.4		12.1		-3.5		12.4		27.8		23.8		17.8		7.2		-6.8		-0.3

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		korotta-		24.3		20.3		23.2		23.3		19.7		22.2		23.7		25.2		19.9		16.8		6.9		-1.2		-4.5		0		-10.1		-1.9		-0.5		12.1		11.2		17.1		16.9		8.2		11.1		13.5		13.1		12.7		11.5		10.3		9.2

		matto-		II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		mat		0.8		5		1		-1.8		5.5		4.2		7.2		7		10.8		2.4		-14.7		-36.2		-52.7		-54.9		-60.9		-54.4		-46.7		-24.7		-11.5		-3.1		-2.9		-9.9		-1.7		1.4		6.5		6.7		4		3		-6.7

		sarjat		II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				2.2		3.4		4.4		5.7		5		0.9		4.8		3.6		2.6		-12.2		-32		-52.2		-57.1		-46.2		-56.6		-49.7		-39		-12.1		-5.6		0.4		-4.2		-9		-0.3		5.3		5.1		2.4		1		-1.8		-6.5

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				3.2		2.6		4.2		9.8		9.8		4.6		7.3		4.6		1.1		-15.6		-34.7		-49.3		-49.6		-28.2		-50		-39.8		-23.5		0.7		6.1		14.7		9.6		3.6		14		21.7		22.2		14.8		15.4		5.8		11.1

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				14.9		4.7		14.7		19.4		19.3		31.1		31.9		30.9		36.7		30.4		36.9		7		-10.4		-7		-4.5		13.9		5.2		14.1		23		19.8		12.4		10.9		10.7		8.5		14.1		13.7		9.8		7		9

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				37.3		41.5		34.1		37.9		34		32.7		31.1		32		26		27		32.5		40.1		38.7		44.9		42.7		46.2		52		52.6		48.4		47.7		46.5		30.2		27.8		26.4		29		12.4		12.7		9.7		10.7		7		5

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				19		16.9		18.1		18.1		23.5		25.9		32.8		34.7		39.7		36.3		28.5		12.1		9.6		4.6		3.4		3.1		3		4.5		8.7		10.4		13.4		5.7		6.8		7.4		8.5		3.8		7.4		6.5		7		13		16

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				16.4		15.4		17.1		13.9		11.4		9		7.6		7.4		9.8		10.7		14.8		19.6		20.9		26.3		32.5		30.7		26.5		24.8		24.8		21.5		18.8		6		5.5		5.3		4.2		2.3		2.9		2.4		2.6		3		5

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		epäterve kilpailu		37.9		34		32.7		31.1		32		26		27		32.5		40.1		38.7		44.9		42.7		46.2		52		52.6		48.4		47.7		46.5		30.2		27.8		26.4		29		12.4		12.7		9.7		10.7

		vaikeudet ammattitaitoisen työvoiman saannissa		18.1		23.5		25.9		32.8		34.7		39.7		36.3		28.5		12.1		9.6		4.6		3.4		3.1		3		4.5		8.7		10.4		13.4		5.7		6.8		7.4		8.5		3.8		7.4		6.5		7

		rahoitusvaikeudet		13.9		11.4		9		7.6		7.4		9.8		10.7		14.8		19.6		20.9		26.3		32.5		30.7		26.5		24.8		24.8		21.5		18.8		6		5.5		5.3		4.2		2.3		2.9		2.4		2.6

		työn sivukulut																																						22.8		18.4		19.5		14.1		31.4		32.2		33.3		33.4

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01		korotus

		Toimialanäkymät 12 kuukaudelle		34.6		34.8		14.8		31.3		27.6		9.8		-14.1		-38		-46.1		-46.5		-28.4		-49.5		-45.6		-25.4		24.9		34.2		44.2		34.9		19.3		35.2		50.6		46.6		40.6		30		16		22.5		24		21		20		22.8

		Oman yrityksen näkymät 6 kuukaudelle																														40		40		40		35		20		30		41		39		37		33		23		23		33		25

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		liikevaihto-odotukset 12 kuukaudelle		50		49.3		45.2		49.1		47.9		46.9		32.1		12.3		-7.9		-12.8		-1.9		-12.3		-5.4		5.3		32.2		38.7		44.7		40.1		35.3		44		49.6		49.4		46.7		45.3		42.5		37.8		49		48		42		44.3

		tuotanto-odotukset 6 kuukaudelle																														51		39		45		39		36		34		46		34		46		29		33		25		38		23

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		12 kk		34.5		34.5		29.3		32		29.3		25.8		9.1		-10		-24.6		-24.9		-3.5		-25.3		-15.1		1.2		25.4		30.8		39.4		34.3		28.3		38.7		46.4		46.9		39.5		40.1		30.5		35.8		34		36		24		24.7

		6 kk																														41		36		40		30		28		32		36		32		36		28		26		25		30		24

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		kustannusodotukset 12 kuukaudelle		50.4		50.3		62.1		62.9		61.9		67.7		61.4		67.9		38		20.6		24		26.5		44.9		36.2		45.1		54		50.8		43.4		41.9		41.7		39.5		45.1		44.7		40.8		38		40		41		39		42		31

																																I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		vakavaraisuusodotukset 6 kuukaudelle																														33		34		35		30		25		28		32		28		31		29		25		25		29		24		30
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taulukko1.Aineisto

		

						Painottamaton				Painotettu

						n=		%		n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		1752		44%		560		14%

				Rakentaminen		301		7%		635		16%

				Palvelut		1436		36%		1897		47%

				Kauppa		534		13%		931		23%

		VIENTITOIMINTA		Ei vientiä		2761		69%		3078		77%

				Vientiä		1262		31%		945		23%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1827		45%		1588		39%

				5 - 9 henkilöä		870		22%		954		24%

				10 - 49 henkilöä		1088		27%		1252		31%

				50 - 249 henkilöä		238		6%		230		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1332		33%		1112		28%

				2 - 5 mmk		1133		28%		1099		27%

				6 - 10 mmk		507		13%		604		15%

				11 - 20 mmk		388		10%		458		11%

				Yli 20 mmk		474		12%		553		14%

				Ei vastausta		189		5%		198		5%

		ALUE (maakunta)		Helsinki		324		8%		566		14%

				Muu Uusimaa		423		11%		627		16%

				Varsinais-Suomi		361		9%		398		10%

				Satakunta		240		6%		186		5%

				Häme		113		3%		129		3%

				Päijät-Häme		164		4%		150		4%

				Pirkanmaa		356		9%		364		9%

				Kaakkois-Suomi		229		6%		218		5%

				Etelä-Savo		179		4%		124		3%

				Pohjois-Savo		202		5%		170		4%

				Pohjois-Karjala		185		5%		117		3%

				Keski-Suomi		215		5%		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		224		6%		169		4%

				Pohjanmaa		111		3%		101		3%

				Keski-Pohjanmaa		145		4%		122		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		208		5%		189		5%

				Kainuu		157		4%		58		1%

				Lappi		187		5%		150		4%

		ALUE (lääni)		Etelä-Suomi		1253		31%		1690		42%

				Länsi-Suomi		1610		40%		1490		37%

				Itä-Suomi		566		14%		411		10%

				Pohjois-Suomi		594		15%		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3363		84%		3272		81%

				Muu johtaja		302		8%		322		8%

				Päällikkö / muu esimies		358		9%		429		11%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		2035		51%		1886		47%

				Ei		1988		49%		2137		53%

		YHTEENSÄ				4023		100%		4023		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni

		AINEISTON RAKENNE

						n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		560		14%

				Rakentaminen		635		16%

				Palvelut		1898		47%

				Kauppa		932		23%

		VIENTITOIMINTA		Kotimarkkinayritykset (ei vientiä)		3176		79%

				Vientiä harjoittavat yritykset		849		21%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1474		37%

				5 - 9 henkilöä		1061		26%

				10 - 49 henkilöä		1247		31%

				50 - 249 henkilöä		242		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1090		27%

				2 - 5 mmk		1097		27%

				6 - 10 mmk		582		14%

				11 - 20 mmk		451		11%

				Yli 20 mmk		539		13%

				Ei vastausta		266		7%

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Helsinki		560		14%

				Muu Uusimaa		634		16%

				Varsinais-Suomi		398		10%

				Satakunta		185		5%

				Häme		134		3%

				Päijät-Häme		147		4%

				Pirkanmaa		364		9%

				Kaakkois-Suomi		218		5%

				Etelä-Savo		124		3%

				Pohjois-Savo		170		4%

				Pohjois-Karjala		117		3%

				Keski-Suomi		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		169		4%

				Pohjanmaa		108		3%

				Keski-Pohjanmaa		114		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		191		5%

				Kainuu		58		1%

				Lappi		150		4%

		ALUE (LÄÄNIT)		Etelä-Suomi		1691		42%

				Länsi-Suomi		1490		37%

				Itä-Suomi		411		10%

				Pohjois-Suomi		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3267		81%

				Muu johtaja		266		7%

				Päällikkö / muu esimiesasema		491		12%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1818		45%

				Ei		2207		55%

		YHTEENSÄ				4025		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni
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Lähde: Pk-yritysbarometri, Suhdanne 1/2001
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		työvoiman lisäys		2.6				rah.vaikeudet		5.3

		työvoiman koulutus		8.2				epävarmuus		7.0

		markkinointi		22.0				ammattitait. työv. puute		7.4

		tuotekeh.		6.5				verotus		5.8

		joht.menet.		3.4				työn sivukulut		19.5
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taulukko1.Aineisto

		

						Painottamaton				Painotettu

						n=		%		n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		1752		44%		560		14%

				Rakentaminen		301		7%		635		16%

				Palvelut		1436		36%		1897		47%

				Kauppa		534		13%		931		23%

		VIENTITOIMINTA		Ei vientiä		2761		69%		3078		77%

				Vientiä		1262		31%		945		23%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1827		45%		1588		39%

				5 - 9 henkilöä		870		22%		954		24%

				10 - 49 henkilöä		1088		27%		1252		31%

				50 - 249 henkilöä		238		6%		230		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1332		33%		1112		28%

				2 - 5 mmk		1133		28%		1099		27%

				6 - 10 mmk		507		13%		604		15%

				11 - 20 mmk		388		10%		458		11%

				Yli 20 mmk		474		12%		553		14%

				Ei vastausta		189		5%		198		5%

		ALUE (maakunta)		Helsinki		324		8%		566		14%

				Muu Uusimaa		423		11%		627		16%

				Varsinais-Suomi		361		9%		398		10%

				Satakunta		240		6%		186		5%

				Häme		113		3%		129		3%

				Päijät-Häme		164		4%		150		4%

				Pirkanmaa		356		9%		364		9%

				Kaakkois-Suomi		229		6%		218		5%

				Etelä-Savo		179		4%		124		3%

				Pohjois-Savo		202		5%		170		4%

				Pohjois-Karjala		185		5%		117		3%

				Keski-Suomi		215		5%		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		224		6%		169		4%

				Pohjanmaa		111		3%		101		3%

				Keski-Pohjanmaa		145		4%		122		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		208		5%		189		5%

				Kainuu		157		4%		58		1%

				Lappi		187		5%		150		4%

		ALUE (lääni)		Etelä-Suomi		1253		31%		1690		42%

				Länsi-Suomi		1610		40%		1490		37%

				Itä-Suomi		566		14%		411		10%

				Pohjois-Suomi		594		15%		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3363		84%		3272		81%

				Muu johtaja		302		8%		322		8%

				Päällikkö / muu esimies		358		9%		429		11%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		2035		51%		1886		47%

				Ei		1988		49%		2137		53%

		YHTEENSÄ				4023		100%		4023		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni

		AINEISTON RAKENNE

						n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		560		14%

				Rakentaminen		635		16%

				Palvelut		1898		47%

				Kauppa		932		23%

		VIENTITOIMINTA		Kotimarkkinayritykset (ei vientiä)		3176		79%

				Vientiä harjoittavat yritykset		849		21%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1474		37%

				5 - 9 henkilöä		1061		26%

				10 - 49 henkilöä		1247		31%

				50 - 249 henkilöä		242		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1090		27%
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				Satakunta		185		5%

				Häme		134		3%

				Päijät-Häme		147		4%

				Pirkanmaa		364		9%

				Kaakkois-Suomi		218		5%

				Etelä-Savo		124		3%

				Pohjois-Savo		170		4%

				Pohjois-Karjala		117		3%

				Keski-Suomi		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		169		4%

				Pohjanmaa		108		3%

				Keski-Pohjanmaa		114		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		191		5%

				Kainuu		58		1%

				Lappi		150		4%

		ALUE (LÄÄNIT)		Etelä-Suomi		1691		42%

				Länsi-Suomi		1490		37%

				Itä-Suomi		411		10%

				Pohjois-Suomi		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3267		81%

				Muu johtaja		266		7%

				Päällikkö / muu esimiesasema		491		12%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1818		45%

				Ei		2207		55%

		YHTEENSÄ				4025		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni
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Lähde: Pk-yritysbarometri, Suhdanne 1/2001

Pk-yritysbarometrin ennustekyky, työllisyys
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		Suuret yritykset		100		99		99		97		93		84		75		68		67		68		67		71		73		74

		Taulukko A		Koko Suomi								Henkilöstö ml yrittäjät										125		111		109		93
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		tuotanto-odotukset 6 kuukaudelle																														51		39		45		39		36		34		46		34		46		29		33		25		38		23
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		kustannukset						kannattavuus						henkilökunta						hlö2		korottamaton																II/00		I/01
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taulukko1.Aineisto

		

						Painottamaton				Painotettu

						n=		%		n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		1752		44%		560		14%

				Rakentaminen		301		7%		635		16%

				Palvelut		1436		36%		1897		47%

				Kauppa		534		13%		931		23%

		VIENTITOIMINTA		Ei vientiä		2761		69%		3078		77%

				Vientiä		1262		31%		945		23%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1827		45%		1588		39%

				5 - 9 henkilöä		870		22%		954		24%

				10 - 49 henkilöä		1088		27%		1252		31%

				50 - 249 henkilöä		238		6%		230		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1332		33%		1112		28%

				2 - 5 mmk		1133		28%		1099		27%

				6 - 10 mmk		507		13%		604		15%

				11 - 20 mmk		388		10%		458		11%

				Yli 20 mmk		474		12%		553		14%

				Ei vastausta		189		5%		198		5%

		ALUE (maakunta)		Helsinki		324		8%		566		14%

				Muu Uusimaa		423		11%		627		16%

				Varsinais-Suomi		361		9%		398		10%

				Satakunta		240		6%		186		5%

				Häme		113		3%		129		3%

				Päijät-Häme		164		4%		150		4%

				Pirkanmaa		356		9%		364		9%

				Kaakkois-Suomi		229		6%		218		5%

				Etelä-Savo		179		4%		124		3%

				Pohjois-Savo		202		5%		170		4%

				Pohjois-Karjala		185		5%		117		3%

				Keski-Suomi		215		5%		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		224		6%		169		4%

				Pohjanmaa		111		3%		101		3%

				Keski-Pohjanmaa		145		4%		122		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		208		5%		189		5%

				Kainuu		157		4%		58		1%

				Lappi		187		5%		150		4%

		ALUE (lääni)		Etelä-Suomi		1253		31%		1690		42%

				Länsi-Suomi		1610		40%		1490		37%

				Itä-Suomi		566		14%		411		10%

				Pohjois-Suomi		594		15%		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3363		84%		3272		81%

				Muu johtaja		302		8%		322		8%

				Päällikkö / muu esimies		358		9%		429		11%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		2035		51%		1886		47%

				Ei		1988		49%		2137		53%

		YHTEENSÄ				4023		100%		4023		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni

		AINEISTON RAKENNE

						n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		560		14%

				Rakentaminen		635		16%

				Palvelut		1898		47%

				Kauppa		932		23%

		VIENTITOIMINTA		Kotimarkkinayritykset (ei vientiä)		3176		79%

				Vientiä harjoittavat yritykset		849		21%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1474		37%

				5 - 9 henkilöä		1061		26%

				10 - 49 henkilöä		1247		31%

				50 - 249 henkilöä		242		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1090		27%

				2 - 5 mmk		1097		27%

				6 - 10 mmk		582		14%

				11 - 20 mmk		451		11%

				Yli 20 mmk		539		13%

				Ei vastausta		266		7%

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Helsinki		560		14%

				Muu Uusimaa		634		16%

				Varsinais-Suomi		398		10%

				Satakunta		185		5%

				Häme		134		3%

				Päijät-Häme		147		4%

				Pirkanmaa		364		9%

				Kaakkois-Suomi		218		5%

				Etelä-Savo		124		3%

				Pohjois-Savo		170		4%

				Pohjois-Karjala		117		3%

				Keski-Suomi		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		169		4%

				Pohjanmaa		108		3%

				Keski-Pohjanmaa		114		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		191		5%

				Kainuu		58		1%

				Lappi		150		4%

		ALUE (LÄÄNIT)		Etelä-Suomi		1691		42%

				Länsi-Suomi		1490		37%

				Itä-Suomi		411		10%

				Pohjois-Suomi		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3267		81%

				Muu johtaja		266		7%

				Päällikkö / muu esimiesasema		491		12%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1818		45%

				Ei		2207		55%

		YHTEENSÄ				4025		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni
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Lähde: Pk-yritysbarometri, Suhdanne 1/2001
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		invest.		18.2				kireä kilpailutil.		15.6

		automatis.		5.4				epäterve kilpailutila.		26.4

		toimitilat		6.7				kysynnän puute		6.9

		työvoiman lisäys		2.6				rah.vaikeudet		5.3

		työvoiman koulutus		8.2				epävarmuus		7.0

		markkinointi		22.0				ammattitait. työv. puute		7.4

		tuotekeh.		6.5				verotus		5.8

		joht.menet.		3.4				työn sivukulut		19.5

		ostotoim.		7.1				palkkataso		2.3

		rationalis.		18.1				muut tuot.kust.		0.5

		muu		1.9				muu este		3.0
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		suhdannenäkymät vuotta aiemmin		22.5		34.6		34.8		14.8		31.3		27.6		9.8		-14.1		-38		-46.1		-46.5		-28.4		-49.5		-45.6		-25.4		24.9		34.2		44.2		34.9		19.3		35.2		50.6		46.6		40.6		30		16		22.5		24		21		20				korotettu		22.8

		bkt:n keskim. muutos		3.7		4.5		4.9		4.8		6		5.3		2.1		-2.4		-6.1		-6.7		-5.2		-3.2		-1.7		0.2		3.3		5.7		5.2		3		2.3		4.5		6.3		6.9		5.8		4.7		4.4		4.6		5.4		5.7

		bkt:n muutos		4.2		4.2		2		5.6		4.9		5.5		6.4		3.7		-1.1		-6.5		-6.8		-5.3		-3.2		-3.4		0		2.3		5.1		7.1		3		1.3		4.1

						II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				kannattavuuden muutosodotukset, vasen ast.		-34.7		-49.3		-49.6		-28.2		-50		-39.8		-23.5		0.7		6.1		14.7		9.6		3.6		14		21.7		22.2		14.8		15.4		5.8		11.1

				käyttökatteen keskimääräinen muutos ennustehetkeä seuraavana vuonna, oikea ast.		-0.2		0.125		0.45		0.55		0.65		0.7		0.75		0.375		0		-0.15		-0.3		-0.075		0.15		0.2		0.25

		käyttökate, oikea		6.6				6.2				7.1				8.4				9.9				9.9				9.3				9.6				10.1

		käyttökate, estimoitu		6.5		6.3		6.425		6.875		7.425		8.075		8.775		9.525		9.9		9.9		9.75		9.45		9.375		9.525		9.725		9.975

												II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		Koko maa		27.8						kannattavuuden muutosodotukset, vasen ast.		-34.7		-49.3		-49.6		-28.2		-50		-39.8		-23.5		0.7		6.1		14.7		9.6		3.6		14		21.7		22.2		14.8		15.4		5.8		11.1

		Pääkaupunkiseutu		37.7						käyttökate-% ennustehetkeä seuraavana vuonna, oikea ast.		6.3		6.425		6.875		7.425		8.075		8.775		9.525		9.9		9.9		9.75		9.45		9.375		9.525		9.725		9.975

		Uusimaa		38				käyttökate, oikea		6.6				6.2				7.1				8.4				9.9				9.9				9.3				9.6				10.1

		Varsinais-Suomi		31.1				käyttökate, estimoitu		6.5

		Satakunta		23.4

		Pirkanmaa		31.2

		Häme		31.6						hlö2		korotettu		korotus11,7

		Päijät-Häme		37.3								12 kk		6 kk

		Keski-Suomi		33						I/94				17

		Kymi		3.2						II/94				13

		Etelä-Karjala		25						I/95				20

		Mikkeli		27.3						II/95				13

		Savo		11.4						I/96		12.8		12

		Pohjois-Karjala		31.4						II/96		15		17

		Etelä-Pohjanmaa		27.8						I/97		21.9		29

		Keski-Pohjanmaa		35.5						II/97		22.7		19

		Pohjois-Pohjanmaa		30.6						I/98		24.8		28

		Kainuu		39.1						II/98		17.9		15

		Lappi+Länsipohja		29.6						I/99		16		19

										II/99		13.9		15

										I/00		23		26
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				yritykset				henkilöstö				liikevaihto

		mikroyritykset (1-9 hlöä)		204427		mikroyritykset (1-9 hlöä)		315113		mikroyritykset (1-9 hlöä)		237493356

		pienyritykset (10-49 hlöä)		12448		pienyritykset (10-49 hlöä)		238587		pienyritykset (10-49 hlöä)		224589779

		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		2094		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		211212		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		229455922

		suuryritykset (250- hlöä)		546		suuryritykset (250- hlöä)		502969		suuryritykset (250- hlöä)		647677862

				219515				1267881				1339216919

				86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99

		Mikroyritykset		100		109		109		114		125		119		110		88		85		91		99		103		105		105

		Pienet yritykset		100		107		107		111		111		97		84		77		73		77		81		88		95		101

		Keskisuuret yritykset		100		102		102		109		109		101		89		82		82		85		87		89		95		99

		Suuret yritykset		100		99		99		97		93		84		75		68		67		68		67		71		73		74

		Taulukko A		Koko Suomi								Henkilöstö ml yrittäjät										125		111		109		93

				Yritysten lukumäärän kehitys								Mikroyritykset (1-9 henk.)		Pienet yritykset (10-49 henk.)		Keskisuuret yritykset (50-249 henk.)		Isot yritykset (250+ henk.)		Yhteensä		118		97		102		84

				88						88												110		84		90		75

				89						89												88		77		82		68

				90		218		218140		90		375124		262587		231476		628533		1497720		85		73		81		67

				91		216		215799		91		354597		228317		215878		567943		1366735		91		77		85		68

				92		211		211474		92		329546		198916		190235		506609		1225306		99		81		87		67

				93		191		191063		93		263329		182288		174285		459054		1078956		103		87		90		70				Yritysten		määrä		kokoluokittain

				94		185		184931		94		253731		173635		172683		449626		1049675		105		96		95		73		1994		173592		9166		1689		484

				95		189		189458		95		272591		181451		180199		461560		1095801		105		101		99		74		1995		177662		9523		1774		499

				96		203		203358		96		296883		191750		184395		454208		1127236										1996		190931		10128		1801		498

				97		213		213230		97		308851		206217		190442		475625		1181135										1997		199936		10912		1869		513

				98		219		219273		98		315033		226273		201197		492551		1235054										1998		204788		11936		1989		533

				99		220		219515		99		315113		238587		211212		502969		1267881										1999		204427		12448		2094		546

																																		Keskikokoindeksi				kokoluokittain

												100		100		100		100						Yritysten		keskikoko		kokoluokittain						mikroyritykset		pienyritykset		keskisuuret yritykset		suuryritykset

												95		87		93		90						1.462		18.943		102.240		928.979		1994		100		100		100		100

												88		76		82		81						1.534		19.054		101.578		924.970		1995		105.0		100.6		99.4		99.6

												70		69		75		73						1.555		18.933		102.385		912.064		1996		106.4		99.9		100.1		98.2

												68		66		75		72						1.545		18.898		101.895		927.144		1997		105.7		99.8		99.7		99.8

												73		69		78		73						1.538		18.957		101.155		924.111		1998		105.2		100.1		98.9		99.5

												79		73		80		72						1.541		19.167		100.865		921.189		1999		105.5		101.2		98.7		99.2

												82		79		82		76

												84		86		87		78

												84		91		91		80
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				-0.5		-4.7		-0.3		11.8		12		-8		8.5		4.8		-13		-36.9		-60.8		-68.9		-69.3		-51.2		-72.3		-68.4		-48.2		2.1		11.4		21.4		12.1		-3.5		12.4		27.8		23.8		17.8		7.2		-6.8		-0.3

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		korotta-		24.3		20.3		23.2		23.3		19.7		22.2		23.7		25.2		19.9		16.8		6.9		-1.2		-4.5		0		-10.1		-1.9		-0.5		12.1		11.2		17.1		16.9		8.2		11.1		13.5		13.1		12.7		11.5		10.3		9.2

		matto-		II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		mat		0.8		5		1		-1.8		5.5		4.2		7.2		7		10.8		2.4		-14.7		-36.2		-52.7		-54.9		-60.9		-54.4		-46.7		-24.7		-11.5		-3.1		-2.9		-9.9		-1.7		1.4		6.5		6.7		4		3		-6.7

		sarjat		II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				2.2		3.4		4.4		5.7		5		0.9		4.8		3.6		2.6		-12.2		-32		-52.2		-57.1		-46.2		-56.6		-49.7		-39		-12.1		-5.6		0.4		-4.2		-9		-0.3		5.3		5.1		2.4		1		-1.8		-6.5

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				3.2		2.6		4.2		9.8		9.8		4.6		7.3		4.6		1.1		-15.6		-34.7		-49.3		-49.6		-28.2		-50		-39.8		-23.5		0.7		6.1		14.7		9.6		3.6		14		21.7		22.2		14.8		15.4		5.8		11.1
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				14.9		4.7		14.7		19.4		19.3		31.1		31.9		30.9		36.7		30.4		36.9		7		-10.4		-7		-4.5		13.9		5.2		14.1		23		19.8		12.4		10.9		10.7		8.5		14.1		13.7		9.8		7		9

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				37.3		41.5		34.1		37.9		34		32.7		31.1		32		26		27		32.5		40.1		38.7		44.9		42.7		46.2		52		52.6		48.4		47.7		46.5		30.2		27.8		26.4		29		12.4		12.7		9.7		10.7		7		5

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				19		16.9		18.1		18.1		23.5		25.9		32.8		34.7		39.7		36.3		28.5		12.1		9.6		4.6		3.4		3.1		3		4.5		8.7		10.4		13.4		5.7		6.8		7.4		8.5		3.8		7.4		6.5		7		13		16
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				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		epäterve kilpailu		37.9		34		32.7		31.1		32		26		27		32.5		40.1		38.7		44.9		42.7		46.2		52		52.6		48.4		47.7		46.5		30.2		27.8		26.4		29		12.4		12.7		9.7		10.7

		vaikeudet ammattitaitoisen työvoiman saannissa		18.1		23.5		25.9		32.8		34.7		39.7		36.3		28.5		12.1		9.6		4.6		3.4		3.1		3		4.5		8.7		10.4		13.4		5.7		6.8		7.4		8.5		3.8		7.4		6.5		7

		rahoitusvaikeudet		13.9		11.4		9		7.6		7.4		9.8		10.7		14.8		19.6		20.9		26.3		32.5		30.7		26.5		24.8		24.8		21.5		18.8		6		5.5		5.3		4.2		2.3		2.9		2.4		2.6

		työn sivukulut																																						22.8		18.4		19.5		14.1		31.4		32.2		33.3		33.4

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01		korotus

		Toimialanäkymät 12 kuukaudelle		34.6		34.8		14.8		31.3		27.6		9.8		-14.1		-38		-46.1		-46.5		-28.4		-49.5		-45.6		-25.4		24.9		34.2		44.2		34.9		19.3		35.2		50.6		46.6		40.6		30		16		22.5		24		21		20		22.8

		Oman yrityksen näkymät 6 kuukaudelle																														40		40		40		35		20		30		41		39		37		33		23		23		33		25

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01
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		vakavaraisuusodotukset 6 kuukaudelle																														33		34		35		30		25		28		32		28		31		29		25		25		29		24		30
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taulukko1.Aineisto

		

						Painottamaton				Painotettu

						n=		%		n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		1752		44%		560		14%

				Rakentaminen		301		7%		635		16%

				Palvelut		1436		36%		1897		47%

				Kauppa		534		13%		931		23%

		VIENTITOIMINTA		Ei vientiä		2761		69%		3078		77%

				Vientiä		1262		31%		945		23%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1827		45%		1588		39%

				5 - 9 henkilöä		870		22%		954		24%

				10 - 49 henkilöä		1088		27%		1252		31%

				50 - 249 henkilöä		238		6%		230		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1332		33%		1112		28%

				2 - 5 mmk		1133		28%		1099		27%

				6 - 10 mmk		507		13%		604		15%

				11 - 20 mmk		388		10%		458		11%

				Yli 20 mmk		474		12%		553		14%

				Ei vastausta		189		5%		198		5%

		ALUE (maakunta)		Helsinki		324		8%		566		14%

				Muu Uusimaa		423		11%		627		16%

				Varsinais-Suomi		361		9%		398		10%

				Satakunta		240		6%		186		5%

				Häme		113		3%		129		3%

				Päijät-Häme		164		4%		150		4%

				Pirkanmaa		356		9%		364		9%

				Kaakkois-Suomi		229		6%		218		5%

				Etelä-Savo		179		4%		124		3%

				Pohjois-Savo		202		5%		170		4%

				Pohjois-Karjala		185		5%		117		3%

				Keski-Suomi		215		5%		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		224		6%		169		4%

				Pohjanmaa		111		3%		101		3%

				Keski-Pohjanmaa		145		4%		122		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		208		5%		189		5%

				Kainuu		157		4%		58		1%

				Lappi		187		5%		150		4%

		ALUE (lääni)		Etelä-Suomi		1253		31%		1690		42%

				Länsi-Suomi		1610		40%		1490		37%

				Itä-Suomi		566		14%		411		10%

				Pohjois-Suomi		594		15%		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3363		84%		3272		81%

				Muu johtaja		302		8%		322		8%

				Päällikkö / muu esimies		358		9%		429		11%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		2035		51%		1886		47%

				Ei		1988		49%		2137		53%

		YHTEENSÄ				4023		100%		4023		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni

		AINEISTON RAKENNE

						n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		560		14%

				Rakentaminen		635		16%

				Palvelut		1898		47%

				Kauppa		932		23%

		VIENTITOIMINTA		Kotimarkkinayritykset (ei vientiä)		3176		79%

				Vientiä harjoittavat yritykset		849		21%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1474		37%

				5 - 9 henkilöä		1061		26%

				10 - 49 henkilöä		1247		31%

				50 - 249 henkilöä		242		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1090		27%

				2 - 5 mmk		1097		27%

				6 - 10 mmk		582		14%

				11 - 20 mmk		451		11%

				Yli 20 mmk		539		13%

				Ei vastausta		266		7%

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Helsinki		560		14%

				Muu Uusimaa		634		16%

				Varsinais-Suomi		398		10%

				Satakunta		185		5%

				Häme		134		3%

				Päijät-Häme		147		4%

				Pirkanmaa		364		9%

				Kaakkois-Suomi		218		5%

				Etelä-Savo		124		3%

				Pohjois-Savo		170		4%

				Pohjois-Karjala		117		3%

				Keski-Suomi		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		169		4%

				Pohjanmaa		108		3%

				Keski-Pohjanmaa		114		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		191		5%

				Kainuu		58		1%

				Lappi		150		4%

		ALUE (LÄÄNIT)		Etelä-Suomi		1691		42%

				Länsi-Suomi		1490		37%

				Itä-Suomi		411		10%

				Pohjois-Suomi		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3267		81%

				Muu johtaja		266		7%

				Päällikkö / muu esimiesasema		491		12%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1818		45%

				Ei		2207		55%

		YHTEENSÄ				4025		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni
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Lähde: Pk-yritysbarometri, Suhdanne 1/2001
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		invest.		18.2				kireä kilpailutil.		15.6

		automatis.		5.4				epäterve kilpailutila.		26.4

		toimitilat		6.7				kysynnän puute		6.9

		työvoiman lisäys		2.6				rah.vaikeudet		5.3
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		muu		1.9				muu este		3.0
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				kannattavuuden muutosodotukset, vasen ast.		-34.7		-49.3		-49.6		-28.2		-50		-39.8		-23.5		0.7		6.1		14.7		9.6		3.6		14		21.7		22.2		14.8		15.4		5.8		11.1
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		Etelä-Pohjanmaa		27.8						I/97		21.9		29
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		Pohjois-Pohjanmaa		30.6						I/98		24.8		28
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				yritykset				henkilöstö				liikevaihto

		mikroyritykset (1-9 hlöä)		204427		mikroyritykset (1-9 hlöä)		315113		mikroyritykset (1-9 hlöä)		237493356

		pienyritykset (10-49 hlöä)		12448		pienyritykset (10-49 hlöä)		238587		pienyritykset (10-49 hlöä)		224589779

		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		2094		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		211212		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		229455922

		suuryritykset (250- hlöä)		546		suuryritykset (250- hlöä)		502969		suuryritykset (250- hlöä)		647677862

				219515				1267881				1339216919

				86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99

		Mikroyritykset		100		109		109		114		125		119		110		88		85		91		99		103		105		105

		Pienet yritykset		100		107		107		111		111		97		84		77		73		77		81		88		95		101

		Keskisuuret yritykset		100		102		102		109		109		101		89		82		82		85		87		89		95		99

		Suuret yritykset		100		99		99		97		93		84		75		68		67		68		67		71		73		74

		Taulukko A		Koko Suomi								Henkilöstö ml yrittäjät										125		111		109		93

				Yritysten lukumäärän kehitys								Mikroyritykset (1-9 henk.)		Pienet yritykset (10-49 henk.)		Keskisuuret yritykset (50-249 henk.)		Isot yritykset (250+ henk.)		Yhteensä		118		97		102		84

				88						88												110		84		90		75

				89						89												88		77		82		68

				90		218		218140		90		375124		262587		231476		628533		1497720		85		73		81		67

				91		216		215799		91		354597		228317		215878		567943		1366735		91		77		85		68

				92		211		211474		92		329546		198916		190235		506609		1225306		99		81		87		67

				93		191		191063		93		263329		182288		174285		459054		1078956		103		87		90		70				Yritysten		määrä		kokoluokittain

				94		185		184931		94		253731		173635		172683		449626		1049675		105		96		95		73		1994		173592		9166		1689		484

				95		189		189458		95		272591		181451		180199		461560		1095801		105		101		99		74		1995		177662		9523		1774		499

				96		203		203358		96		296883		191750		184395		454208		1127236										1996		190931		10128		1801		498

				97		213		213230		97		308851		206217		190442		475625		1181135										1997		199936		10912		1869		513

				98		219		219273		98		315033		226273		201197		492551		1235054										1998		204788		11936		1989		533

				99		220		219515		99		315113		238587		211212		502969		1267881										1999		204427		12448		2094		546

																																		Keskikokoindeksi				kokoluokittain

												100		100		100		100						Yritysten		keskikoko		kokoluokittain						mikroyritykset		pienyritykset		keskisuuret yritykset		suuryritykset

												95		87		93		90						1.462		18.943		102.240		928.979		1994		100		100		100		100

												88		76		82		81						1.534		19.054		101.578		924.970		1995		105.0		100.6		99.4		99.6

												70		69		75		73						1.555		18.933		102.385		912.064		1996		106.4		99.9		100.1		98.2

												68		66		75		72						1.545		18.898		101.895		927.144		1997		105.7		99.8		99.7		99.8

												73		69		78		73						1.538		18.957		101.155		924.111		1998		105.2		100.1		98.9		99.5

												79		73		80		72						1.541		19.167		100.865		921.189		1999		105.5		101.2		98.7		99.2

												82		79		82		76

												84		86		87		78

												84		91		91		80
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		mat		0.8		5		1		-1.8		5.5		4.2		7.2		7		10.8		2.4		-14.7		-36.2		-52.7		-54.9		-60.9		-54.4		-46.7		-24.7		-11.5		-3.1		-2.9		-9.9		-1.7		1.4		6.5		6.7		4		3		-6.7
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		Toimialanäkymät 12 kuukaudelle		34.6		34.8		14.8		31.3		27.6		9.8		-14.1		-38		-46.1		-46.5		-28.4		-49.5		-45.6		-25.4		24.9		34.2		44.2		34.9		19.3		35.2		50.6		46.6		40.6		30		16		22.5		24		21		20		22.8

		Oman yrityksen näkymät 6 kuukaudelle																														40		40		40		35		20		30		41		39		37		33		23		23		33		25
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		liikevaihto-odotukset 12 kuukaudelle		50		49.3		45.2		49.1		47.9		46.9		32.1		12.3		-7.9		-12.8		-1.9		-12.3		-5.4		5.3		32.2		38.7		44.7		40.1		35.3		44		49.6		49.4		46.7		45.3		42.5		37.8		49		48		42		44.3

		tuotanto-odotukset 6 kuukaudelle																														51		39		45		39		36		34		46		34		46		29		33		25		38		23

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		12 kk		34.5		34.5		29.3		32		29.3		25.8		9.1		-10		-24.6		-24.9		-3.5		-25.3		-15.1		1.2		25.4		30.8		39.4		34.3		28.3		38.7		46.4		46.9		39.5		40.1		30.5		35.8		34		36		24		24.7

		6 kk																														41		36		40		30		28		32		36		32		36		28		26		25		30		24

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		kustannusodotukset 12 kuukaudelle		50.4		50.3		62.1		62.9		61.9		67.7		61.4		67.9		38		20.6		24		26.5		44.9		36.2		45.1		54		50.8		43.4		41.9		41.7		39.5		45.1		44.7		40.8		38		40		41		39		42		31

																																I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		vakavaraisuusodotukset 6 kuukaudelle																														33		34		35		30		25		28		32		28		31		29		25		25		29		24		30
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		kustannukset						kannattavuus						henkilökunta						hlö2		korottamaton																II/00		I/01

		I/96		21.7				I/96		-2.1				I/96		4.2				I/96		1.1								kysynnän riittämättömyys		16				lisääntyvät		26		22

		II/96		19.2				II/96		6.4				II/96		14.1				II/96		3.3								palkkataso		5				pysyvät ennallaan		72		74

		I/97		20.4				I/97		8.1				I/97		14.4				I/97		10.2								työn sivukulut		23				vähentyvät		2		3
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		I/98		22.9				I/98		13.2				I/98		18.6				I/98		13.1								työvoiman saatavuus		18

		II/98		19				II/98		13.3				II/98		18.7				II/98		6.2								muu/eos		2				rakennukset		1.7

		I/99		17.5				I/99		6.5				I/99		12.8				I/99		4.3														koneet ja laitteet		3.5

		II/99		19.9				II/99		2.1				II/99		14				II/99		2.2														tutkimus ja tuotekehitys		1.6

																																				henkilöstön koulutus		1

		investoinnit						investoinnit2												hlö2		korotettu		korotus11,7												mainonta ja markkinointi		1.8

		I/96		-0.2				I/96		-9.3												12 kk		6 kk

		II/96		4.6				II/96		-2.4										I/94				17
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taulukko1.Aineisto

		

						Painottamaton				Painotettu

						n=		%		n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		1752		44%		560		14%

				Rakentaminen		301		7%		635		16%

				Palvelut		1436		36%		1897		47%

				Kauppa		534		13%		931		23%

		VIENTITOIMINTA		Ei vientiä		2761		69%		3078		77%

				Vientiä		1262		31%		945		23%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1827		45%		1588		39%

				5 - 9 henkilöä		870		22%		954		24%

				10 - 49 henkilöä		1088		27%		1252		31%

				50 - 249 henkilöä		238		6%		230		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1332		33%		1112		28%

				2 - 5 mmk		1133		28%		1099		27%

				6 - 10 mmk		507		13%		604		15%

				11 - 20 mmk		388		10%		458		11%

				Yli 20 mmk		474		12%		553		14%

				Ei vastausta		189		5%		198		5%

		ALUE (maakunta)		Helsinki		324		8%		566		14%

				Muu Uusimaa		423		11%		627		16%

				Varsinais-Suomi		361		9%		398		10%

				Satakunta		240		6%		186		5%

				Häme		113		3%		129		3%

				Päijät-Häme		164		4%		150		4%

				Pirkanmaa		356		9%		364		9%

				Kaakkois-Suomi		229		6%		218		5%

				Etelä-Savo		179		4%		124		3%

				Pohjois-Savo		202		5%		170		4%

				Pohjois-Karjala		185		5%		117		3%

				Keski-Suomi		215		5%		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		224		6%		169		4%

				Pohjanmaa		111		3%		101		3%

				Keski-Pohjanmaa		145		4%		122		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		208		5%		189		5%

				Kainuu		157		4%		58		1%

				Lappi		187		5%		150		4%

		ALUE (lääni)		Etelä-Suomi		1253		31%		1690		42%

				Länsi-Suomi		1610		40%		1490		37%

				Itä-Suomi		566		14%		411		10%

				Pohjois-Suomi		594		15%		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3363		84%		3272		81%

				Muu johtaja		302		8%		322		8%

				Päällikkö / muu esimies		358		9%		429		11%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		2035		51%		1886		47%

				Ei		1988		49%		2137		53%

		YHTEENSÄ				4023		100%		4023		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni

		AINEISTON RAKENNE

						n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		560		14%

				Rakentaminen		635		16%

				Palvelut		1898		47%

				Kauppa		932		23%

		VIENTITOIMINTA		Kotimarkkinayritykset (ei vientiä)		3176		79%

				Vientiä harjoittavat yritykset		849		21%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1474		37%

				5 - 9 henkilöä		1061		26%

				10 - 49 henkilöä		1247		31%

				50 - 249 henkilöä		242		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1090		27%

				2 - 5 mmk		1097		27%

				6 - 10 mmk		582		14%

				11 - 20 mmk		451		11%

				Yli 20 mmk		539		13%

				Ei vastausta		266		7%

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Helsinki		560		14%

				Muu Uusimaa		634		16%

				Varsinais-Suomi		398		10%

				Satakunta		185		5%

				Häme		134		3%

				Päijät-Häme		147		4%

				Pirkanmaa		364		9%

				Kaakkois-Suomi		218		5%

				Etelä-Savo		124		3%

				Pohjois-Savo		170		4%

				Pohjois-Karjala		117		3%

				Keski-Suomi		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		169		4%

				Pohjanmaa		108		3%

				Keski-Pohjanmaa		114		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		191		5%

				Kainuu		58		1%

				Lappi		150		4%

		ALUE (LÄÄNIT)		Etelä-Suomi		1691		42%

				Länsi-Suomi		1490		37%

				Itä-Suomi		411		10%

				Pohjois-Suomi		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3267		81%

				Muu johtaja		266		7%

				Päällikkö / muu esimiesasema		491		12%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1818		45%

				Ei		2207		55%

		YHTEENSÄ				4025		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni
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Lähde: Pk-yritysbarometri, Suhdanne 1/2001
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		rahoitusvaikeudet		13.9		11.4		9		7.6		7.4		9.8		10.7		14.8		19.6		20.9		26.3		32.5		30.7		26.5		24.8		24.8		21.5		18.8		6		5.5		5.3		4.2		2.3		2.9		2.4		2.6

		työn sivukulut																																						22.8		18.4		19.5		14.1		31.4		32.2		33.3		33.4

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01		korotus

		Toimialanäkymät 12 kuukaudelle		34.6		34.8		14.8		31.3		27.6		9.8		-14.1		-38		-46.1		-46.5		-28.4		-49.5		-45.6		-25.4		24.9		34.2		44.2		34.9		19.3		35.2		50.6		46.6		40.6		30		16		22.5		24		21		20		22.8

		Oman yrityksen näkymät 6 kuukaudelle																														40		40		40		35		20		30		41		39		37		33		23		23		33		25

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		liikevaihto-odotukset 12 kuukaudelle		50		49.3		45.2		49.1		47.9		46.9		32.1		12.3		-7.9		-12.8		-1.9		-12.3		-5.4		5.3		32.2		38.7		44.7		40.1		35.3		44		49.6		49.4		46.7		45.3		42.5		37.8		49		48		42		44.3

		tuotanto-odotukset 6 kuukaudelle																														51		39		45		39		36		34		46		34		46		29		33		25		38		23

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		12 kk		34.5		34.5		29.3		32		29.3		25.8		9.1		-10		-24.6		-24.9		-3.5		-25.3		-15.1		1.2		25.4		30.8		39.4		34.3		28.3		38.7		46.4		46.9		39.5		40.1		30.5		35.8		34		36		24		24.7

		6 kk																														41		36		40		30		28		32		36		32		36		28		26		25		30		24

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		kustannusodotukset 12 kuukaudelle		50.4		50.3		62.1		62.9		61.9		67.7		61.4		67.9		38		20.6		24		26.5		44.9		36.2		45.1		54		50.8		43.4		41.9		41.7		39.5		45.1		44.7		40.8		38		40		41		39		42		31

																																I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		vakavaraisuusodotukset 6 kuukaudelle																														33		34		35		30		25		28		32		28		31		29		25		25		29		24		30
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Henkilökunnan määrän muutosodotukset vuotta aiemmin

Työllisten määrän keskimääräinen muutos

ennustejakson viimeinen vuosineljännes

saldoluku, %-yks.

työllisyyden muutos, %

12.8

1.3

15

1.9

21.9

2.3

22.7

2.4

24.8

2.6

17.9

3.2

16

2.8

13.9

1.9

23

2.8

20

20



7.työllistämisen esteet

		kysynnän riittämättömyys

		palkkataso

		työn sivukulut

		työlainsäädäntö/tes

		työvoiman saatavuus

		muu/eos



työlainsäädäntö
/ TES
7 %

16

5

23

5

18

2



11.tuotekehitys

		II/00		II/00		II/00

		I/01		I/01		I/01



lisääntyvät

pysyvät ennallaan

vähentyvät

26

72

2

22

74

3



13.invkohteet

		rakennukset

		koneet ja laitteet

		tutkimus ja tuotekehitys

		henkilöstön koulutus

		mainonta ja markkinointi



1.7

3.5

1.6

1

1.8



15.tuonti

		I/94

		II/94

		I/95

		II/95

		I/96

		II/96

		I/97

		II/97

		I/98

		II/98

		I/99

		II/99

		I/00

		II/00

		I/01



8

5

7

7

5

8

6

6

5

4

4

5

5

3

5



Sheet3

		kustannukset						kannattavuus						henkilökunta						hlö2		korottamaton																II/00		I/01

		I/96		21.7				I/96		-2.1				I/96		4.2				I/96		1.1								kysynnän riittämättömyys		16				lisääntyvät		26		22

		II/96		19.2				II/96		6.4				II/96		14.1				II/96		3.3								palkkataso		5				pysyvät ennallaan		72		74

		I/97		20.4				I/97		8.1				I/97		14.4				I/97		10.2								työn sivukulut		23				vähentyvät		2		3

		II/97		17.7				II/97		14				II/97		22.1				II/97		11								työlainsäädäntö/tes		5

		I/98		22.9				I/98		13.2				I/98		18.6				I/98		13.1								työvoiman saatavuus		18

		II/98		19				II/98		13.3				II/98		18.7				II/98		6.2								muu/eos		2				rakennukset		1.7

		I/99		17.5				I/99		6.5				I/99		12.8				I/99		4.3														koneet ja laitteet		3.5

		II/99		19.9				II/99		2.1				II/99		14				II/99		2.2														tutkimus ja tuotekehitys		1.6

																																				henkilöstön koulutus		1

		investoinnit						investoinnit2												hlö2		korotettu		korotus11,7												mainonta ja markkinointi		1.8

		I/96		-0.2				I/96		-9.3												12 kk		6 kk

		II/96		4.6				II/96		-2.4										I/94				17

		I/97		7.9				I/97		2.1										II/94				13

		II/97		12.7				II/97		2.2										I/95				20

		I/98		12.9				I/98		-1.1										II/95				13								Henkilökunnan määrän muutosodotukset vuotta aiemmin		Työllisten määrän keskimääräinen muutos

		II/98		12.1				II/98		1.3										I/96		12.8		12						I/97		12.8		1.3

		I/99		11				I/99		-5.1										II/96		15		17						III/97		15		1.9

		II/99		11.4				II/99		-5										I/97		21.9		29						I/98		21.9		2.3

																				II/97		22.7		19						III/98		22.7		2.4

								inv2		korotettu		korotus18								I/98		24.8		28						I/99		24.8		2.6

										12 kk		6 kk								II/98		17.9		15						III/99		17.9		3.2

								I/94				21								I/99		16		19						I/00		16		2.8

								II/94				19								II/99		13.9		15						III/00		13.9		1.9

								I/95				23								I/00		23		26						I/01E		23		2.8

								II/95				15								II/00		20		14						III/01		20

																				I/01		20								I/02		20

								I/96		8.7		12						I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

								II/96		15.6		13				tuonti, kaikki yritykset		8		5		7		7		5		8		6		6		5		4		4		5		5		3		5

								I/97		20.1		23

								II/97		20.2		18						I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

								I/98		16.9		24				vienti, kaikki yritykset		24		18		19		17		12		15		10		9		9		8		6		6		8		7		10

								II/98		19.3		14				vienti, vientiä harjoittavat yritykset																						25		28		35		28		37

								I/99		12.9		13						I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

								II/99		13		11						51		39		40		37		32		30		39		33		41		22		29		24		33		21

								I/00		14		13

								II/00		13		8

								I/01		10
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taulukko1.Aineisto

		

						Painottamaton				Painotettu

						n=		%		n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		1752		44%		560		14%

				Rakentaminen		301		7%		635		16%

				Palvelut		1436		36%		1897		47%

				Kauppa		534		13%		931		23%

		VIENTITOIMINTA		Ei vientiä		2761		69%		3078		77%

				Vientiä		1262		31%		945		23%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1827		45%		1588		39%

				5 - 9 henkilöä		870		22%		954		24%

				10 - 49 henkilöä		1088		27%		1252		31%

				50 - 249 henkilöä		238		6%		230		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1332		33%		1112		28%

				2 - 5 mmk		1133		28%		1099		27%

				6 - 10 mmk		507		13%		604		15%

				11 - 20 mmk		388		10%		458		11%

				Yli 20 mmk		474		12%		553		14%

				Ei vastausta		189		5%		198		5%

		ALUE (maakunta)		Helsinki		324		8%		566		14%

				Muu Uusimaa		423		11%		627		16%

				Varsinais-Suomi		361		9%		398		10%

				Satakunta		240		6%		186		5%

				Häme		113		3%		129		3%

				Päijät-Häme		164		4%		150		4%

				Pirkanmaa		356		9%		364		9%

				Kaakkois-Suomi		229		6%		218		5%

				Etelä-Savo		179		4%		124		3%

				Pohjois-Savo		202		5%		170		4%

				Pohjois-Karjala		185		5%		117		3%

				Keski-Suomi		215		5%		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		224		6%		169		4%

				Pohjanmaa		111		3%		101		3%

				Keski-Pohjanmaa		145		4%		122		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		208		5%		189		5%

				Kainuu		157		4%		58		1%

				Lappi		187		5%		150		4%

		ALUE (lääni)		Etelä-Suomi		1253		31%		1690		42%

				Länsi-Suomi		1610		40%		1490		37%

				Itä-Suomi		566		14%		411		10%

				Pohjois-Suomi		594		15%		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3363		84%		3272		81%

				Muu johtaja		302		8%		322		8%

				Päällikkö / muu esimies		358		9%		429		11%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		2035		51%		1886		47%

				Ei		1988		49%		2137		53%

		YHTEENSÄ				4023		100%		4023		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni

		AINEISTON RAKENNE

						n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		560		14%

				Rakentaminen		635		16%

				Palvelut		1898		47%

				Kauppa		932		23%

		VIENTITOIMINTA		Kotimarkkinayritykset (ei vientiä)		3176		79%

				Vientiä harjoittavat yritykset		849		21%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1474		37%

				5 - 9 henkilöä		1061		26%

				10 - 49 henkilöä		1247		31%

				50 - 249 henkilöä		242		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1090		27%

				2 - 5 mmk		1097		27%

				6 - 10 mmk		582		14%

				11 - 20 mmk		451		11%

				Yli 20 mmk		539		13%

				Ei vastausta		266		7%

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Helsinki		560		14%

				Muu Uusimaa		634		16%

				Varsinais-Suomi		398		10%

				Satakunta		185		5%

				Häme		134		3%

				Päijät-Häme		147		4%

				Pirkanmaa		364		9%

				Kaakkois-Suomi		218		5%

				Etelä-Savo		124		3%

				Pohjois-Savo		170		4%

				Pohjois-Karjala		117		3%

				Keski-Suomi		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		169		4%

				Pohjanmaa		108		3%

				Keski-Pohjanmaa		114		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		191		5%

				Kainuu		58		1%

				Lappi		150		4%

		ALUE (LÄÄNIT)		Etelä-Suomi		1691		42%

				Länsi-Suomi		1490		37%

				Itä-Suomi		411		10%

				Pohjois-Suomi		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3267		81%

				Muu johtaja		266		7%

				Päällikkö / muu esimiesasema		491		12%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1818		45%

				Ei		2207		55%

		YHTEENSÄ				4025		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni
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Lähde: Pk-yritysbarometri, Suhdanne 1/2001

Kannattavuusodotukset

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

I/89 I/90 I/91 I/92 I/93 I/94 I/95 I/96 I/97 I/98 I/99 I/00 I/01


4.suhdannenäkymät

		I/89

		II/89

		I/90

		II/90

		I/91

		II/91

		I/92

		II/92

		I/93

		II/93

		I/94

		II/94

		I/95

		II/95

		I/96

		II/96

		I/97

		II/97

		I/98

		II/98

		I/99

		II/99

		I/00

		II/00

		I/01



27.6

9.8

-14.1

-38

-46.1

-46.5

-28.4

-49.5

-45.6

-25.4

24.9

34.2

44.2

34.9

19.3

35.2

50.6

46.6

40.6

30

16

22.5

24

21

20



10.vakavaraisuus

		I/94

		II/94

		I/95

		II/95

		I/96

		II/96

		I/97

		II/97

		I/98

		II/98

		I/99

		II/99

		I/00

		II/00

		I/01



33

34

35

30

25

28

32

28

31

29

25

25

29

24

30



5.liikevaihto

		I/89

		II/89

		I/90

		II/90

		I/91

		II/91

		I/92

		II/92

		I/93

		II/93

		I/94

		II/94

		I/95

		II/95

		I/96

		II/96

		I/97

		II/97

		I/98

		II/98

		I/99

		II/99

		I/00

		II/00

		I/01



47.9

46.9

32.1

12.3

-7.9

-12.8

-1.9

-12.3

-5.4

5.3

32.2

38.7

44.7

40.1

35.3

44

49.6

49.4

46.7

45.3

42.5

37.8

49

48

42



9.kannattavuusodot

		I/89

		II/89

		I/90

		II/90

		I/91

		II/91

		I/92

		II/92

		I/93

		II/93

		I/94

		II/94

		I/95

		II/95

		I/96

		II/96

		I/97

		II/97

		I/98

		II/98

		I/99

		II/99

		I/00

		II/00

		I/01



29.3

25.8

9.1

-10

-24.6

-24.9

-3.5

-25.3

-15.1

1.2

25.4

30.8

39.4

34.3

28.3

38.7

46.4

46.9

39.5

40.1

30.5

35.8

34

36

24



1. työllisyyskehitys

		86		86		86		86

		87		87		87		87

		88		88		88		88

		89		89		89		89

		90		90		90		90

		91		91		91		91

		92		92		92		92

		93		93		93		93

		94		94		94		94

		95		95		95		95

		96		96		96		96

		97		97		97		97

		98		98		98		98

		99		99		99		99



Mikroyritykset

Pienet yritykset

Keskisuuret yritykset

Suuret yritykset

1986=100

100

100

100

100

109

107

102

99

109

107

102

99

114

111

109

97

125

111

109

93

118.75

96.57

101.37

83.7

110

84.36

89.38

75.33

87.5

76.59

81.75

67.89

85

73.26

81.75

66.96

91.25

76.59

85.02

67.89

98.75

81.03

87.2

66.96

102.5

87.69

89.38

70.68

105

95.46

94.83

72.54

105

101

99

74



2.suhdennuste

		III/87		III/87

		I/88		I/88

		III/88		III/88

		I/89		I/89

		III/89		III/89

		I/90		I/90

		III/90		III/90

		I/91		I/91

		III/91		III/91

		I/92		I/92

		III/92		III/92

		I/93		I/93

		III/93		III/93

		I/94		I/94

		III/94		III/94

		I/95		I/95

		III/95		III/95

		I/96		I/96

		III/96		III/96

		I/97		I/97

		III/97		III/97

		I/98		I/98

		III/98		III/98

		I/99		I/99

		III/99		III/99

		I/00		I/00

		III/00		III/00

		I/01E		I/01E

		III/01		III/01

		I/02		I/02



&A

suhdannenäkymät vuotta aiemmin

bkt:n keskim. muutos

ennustejakson viimeinen vuosineljännes

suhdannenäkymien saldoluku, %-yks.

bkt:n määrän muutos, %

22.5

3.7

34.6

4.5

34.8

4.9

14.8

4.8

31.3

6

27.6

5.3

9.8

2.1

-14.1

-2.4

-38

-6.1

-46.1

-6.7

-46.5

-5.2

-28.4

-3.2

-49.5

-1.7

-45.6

0.2

-25.4

3.3

24.9

5.7

34.2

5.2

44.2

3

34.9

2.3

19.3

4.5

35.2

6.3

50.6

6.9

46.6

5.8

40.6

4.7

30

4.4

16

4.6

22.5

5.4

24

5.7

21

20



Sheet1 (3)

		invest.		18.2				kireä kilpailutil.		15.6

		automatis.		5.4				epäterve kilpailutila.		26.4

		toimitilat		6.7				kysynnän puute		6.9

		työvoiman lisäys		2.6				rah.vaikeudet		5.3

		työvoiman koulutus		8.2				epävarmuus		7.0

		markkinointi		22.0				ammattitait. työv. puute		7.4

		tuotekeh.		6.5				verotus		5.8

		joht.menet.		3.4				työn sivukulut		19.5

		ostotoim.		7.1				palkkataso		2.3

		rationalis.		18.1				muut tuot.kust.		0.5

		muu		1.9				muu este		3.0

				III/87		I/88		III/88		I/89		III/89		I/90		III/90		I/91		III/91		I/92		III/92		I/93		III/93		I/94		III/94		I/95		III/95		I/96		III/96		I/97		III/97		I/98		III/98		I/99		III/99		I/00		III/00		I/01E		III/01		I/02

		suhdannenäkymät vuotta aiemmin		22.5		34.6		34.8		14.8		31.3		27.6		9.8		-14.1		-38		-46.1		-46.5		-28.4		-49.5		-45.6		-25.4		24.9		34.2		44.2		34.9		19.3		35.2		50.6		46.6		40.6		30		16		22.5		24		21		20				korotettu		22.8

		bkt:n keskim. muutos		3.7		4.5		4.9		4.8		6		5.3		2.1		-2.4		-6.1		-6.7		-5.2		-3.2		-1.7		0.2		3.3		5.7		5.2		3		2.3		4.5		6.3		6.9		5.8		4.7		4.4		4.6		5.4		5.7

		bkt:n muutos		4.2		4.2		2		5.6		4.9		5.5		6.4		3.7		-1.1		-6.5		-6.8		-5.3		-3.2		-3.4		0		2.3		5.1		7.1		3		1.3		4.1

						II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				kannattavuuden muutosodotukset, vasen ast.		-34.7		-49.3		-49.6		-28.2		-50		-39.8		-23.5		0.7		6.1		14.7		9.6		3.6		14		21.7		22.2		14.8		15.4		5.8		11.1

				käyttökatteen keskimääräinen muutos ennustehetkeä seuraavana vuonna, oikea ast.		-0.2		0.125		0.45		0.55		0.65		0.7		0.75		0.375		0		-0.15		-0.3		-0.075		0.15		0.2		0.25

		käyttökate, oikea		6.6				6.2				7.1				8.4				9.9				9.9				9.3				9.6				10.1

		käyttökate, estimoitu		6.5		6.3		6.425		6.875		7.425		8.075		8.775		9.525		9.9		9.9		9.75		9.45		9.375		9.525		9.725		9.975

												II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		Koko maa		27.8						kannattavuuden muutosodotukset, vasen ast.		-34.7		-49.3		-49.6		-28.2		-50		-39.8		-23.5		0.7		6.1		14.7		9.6		3.6		14		21.7		22.2		14.8		15.4		5.8		11.1

		Pääkaupunkiseutu		37.7						käyttökate-% ennustehetkeä seuraavana vuonna, oikea ast.		6.3		6.425		6.875		7.425		8.075		8.775		9.525		9.9		9.9		9.75		9.45		9.375		9.525		9.725		9.975

		Uusimaa		38				käyttökate, oikea		6.6				6.2				7.1				8.4				9.9				9.9				9.3				9.6				10.1

		Varsinais-Suomi		31.1				käyttökate, estimoitu		6.5

		Satakunta		23.4

		Pirkanmaa		31.2

		Häme		31.6						hlö2		korotettu		korotus11,7

		Päijät-Häme		37.3								12 kk		6 kk

		Keski-Suomi		33						I/94				17

		Kymi		3.2						II/94				13

		Etelä-Karjala		25						I/95				20

		Mikkeli		27.3						II/95				13

		Savo		11.4						I/96		12.8		12

		Pohjois-Karjala		31.4						II/96		15		17

		Etelä-Pohjanmaa		27.8						I/97		21.9		29

		Keski-Pohjanmaa		35.5						II/97		22.7		19

		Pohjois-Pohjanmaa		30.6						I/98		24.8		28

		Kainuu		39.1						II/98		17.9		15

		Lappi+Länsipohja		29.6						I/99		16		19

										II/99		13.9		15

										I/00		23		26





Sheet1 (2)

				yritykset				henkilöstö				liikevaihto

		mikroyritykset (1-9 hlöä)		204427		mikroyritykset (1-9 hlöä)		315113		mikroyritykset (1-9 hlöä)		237493356

		pienyritykset (10-49 hlöä)		12448		pienyritykset (10-49 hlöä)		238587		pienyritykset (10-49 hlöä)		224589779

		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		2094		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		211212		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		229455922

		suuryritykset (250- hlöä)		546		suuryritykset (250- hlöä)		502969		suuryritykset (250- hlöä)		647677862

				219515				1267881				1339216919

				86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99

		Mikroyritykset		100		109		109		114		125		119		110		88		85		91		99		103		105		105

		Pienet yritykset		100		107		107		111		111		97		84		77		73		77		81		88		95		101

		Keskisuuret yritykset		100		102		102		109		109		101		89		82		82		85		87		89		95		99

		Suuret yritykset		100		99		99		97		93		84		75		68		67		68		67		71		73		74

		Taulukko A		Koko Suomi								Henkilöstö ml yrittäjät										125		111		109		93

				Yritysten lukumäärän kehitys								Mikroyritykset (1-9 henk.)		Pienet yritykset (10-49 henk.)		Keskisuuret yritykset (50-249 henk.)		Isot yritykset (250+ henk.)		Yhteensä		118		97		102		84

				88						88												110		84		90		75

				89						89												88		77		82		68

				90		218		218140		90		375124		262587		231476		628533		1497720		85		73		81		67

				91		216		215799		91		354597		228317		215878		567943		1366735		91		77		85		68

				92		211		211474		92		329546		198916		190235		506609		1225306		99		81		87		67

				93		191		191063		93		263329		182288		174285		459054		1078956		103		87		90		70				Yritysten		määrä		kokoluokittain

				94		185		184931		94		253731		173635		172683		449626		1049675		105		96		95		73		1994		173592		9166		1689		484

				95		189		189458		95		272591		181451		180199		461560		1095801		105		101		99		74		1995		177662		9523		1774		499

				96		203		203358		96		296883		191750		184395		454208		1127236										1996		190931		10128		1801		498

				97		213		213230		97		308851		206217		190442		475625		1181135										1997		199936		10912		1869		513

				98		219		219273		98		315033		226273		201197		492551		1235054										1998		204788		11936		1989		533

				99		220		219515		99		315113		238587		211212		502969		1267881										1999		204427		12448		2094		546

																																		Keskikokoindeksi				kokoluokittain

												100		100		100		100						Yritysten		keskikoko		kokoluokittain						mikroyritykset		pienyritykset		keskisuuret yritykset		suuryritykset

												95		87		93		90						1.462		18.943		102.240		928.979		1994		100		100		100		100

												88		76		82		81						1.534		19.054		101.578		924.970		1995		105.0		100.6		99.4		99.6

												70		69		75		73						1.555		18.933		102.385		912.064		1996		106.4		99.9		100.1		98.2

												68		66		75		72						1.545		18.898		101.895		927.144		1997		105.7		99.8		99.7		99.8

												73		69		78		73						1.538		18.957		101.155		924.111		1998		105.2		100.1		98.9		99.5

												79		73		80		72						1.541		19.167		100.865		921.189		1999		105.5		101.2		98.7		99.2

												82		79		82		76

												84		86		87		78

												84		91		91		80





8.tuotantokust

		I/89

		II/89

		I/90

		II/90

		I/91

		II/91

		I/92

		II/92

		I/93

		II/93

		I/94

		II/94

		I/95

		II/95

		I/96

		II/96

		I/97

		II/97

		I/98

		II/98

		I/99

		II/99

		I/00

		II/00

		I/01



61.9

67.7

61.4

67.9

38

20.6

24

26.5

44.9

36.2

45.1

54

50.8

43.4

41.9

41.7

39.5

45.1

44.7

40.8

38

40

41

39

42



Sheet1

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				-0.5		-4.7		-0.3		11.8		12		-8		8.5		4.8		-13		-36.9		-60.8		-68.9		-69.3		-51.2		-72.3		-68.4		-48.2		2.1		11.4		21.4		12.1		-3.5		12.4		27.8		23.8		17.8		7.2		-6.8		-0.3

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		korotta-		24.3		20.3		23.2		23.3		19.7		22.2		23.7		25.2		19.9		16.8		6.9		-1.2		-4.5		0		-10.1		-1.9		-0.5		12.1		11.2		17.1		16.9		8.2		11.1		13.5		13.1		12.7		11.5		10.3		9.2

		matto-		II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		mat		0.8		5		1		-1.8		5.5		4.2		7.2		7		10.8		2.4		-14.7		-36.2		-52.7		-54.9		-60.9		-54.4		-46.7		-24.7		-11.5		-3.1		-2.9		-9.9		-1.7		1.4		6.5		6.7		4		3		-6.7

		sarjat		II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				2.2		3.4		4.4		5.7		5		0.9		4.8		3.6		2.6		-12.2		-32		-52.2		-57.1		-46.2		-56.6		-49.7		-39		-12.1		-5.6		0.4		-4.2		-9		-0.3		5.3		5.1		2.4		1		-1.8		-6.5

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				3.2		2.6		4.2		9.8		9.8		4.6		7.3		4.6		1.1		-15.6		-34.7		-49.3		-49.6		-28.2		-50		-39.8		-23.5		0.7		6.1		14.7		9.6		3.6		14		21.7		22.2		14.8		15.4		5.8		11.1

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				14.9		4.7		14.7		19.4		19.3		31.1		31.9		30.9		36.7		30.4		36.9		7		-10.4		-7		-4.5		13.9		5.2		14.1		23		19.8		12.4		10.9		10.7		8.5		14.1		13.7		9.8		7		9

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				37.3		41.5		34.1		37.9		34		32.7		31.1		32		26		27		32.5		40.1		38.7		44.9		42.7		46.2		52		52.6		48.4		47.7		46.5		30.2		27.8		26.4		29		12.4		12.7		9.7		10.7		7		5

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				19		16.9		18.1		18.1		23.5		25.9		32.8		34.7		39.7		36.3		28.5		12.1		9.6		4.6		3.4		3.1		3		4.5		8.7		10.4		13.4		5.7		6.8		7.4		8.5		3.8		7.4		6.5		7		13		16

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				16.4		15.4		17.1		13.9		11.4		9		7.6		7.4		9.8		10.7		14.8		19.6		20.9		26.3		32.5		30.7		26.5		24.8		24.8		21.5		18.8		6		5.5		5.3		4.2		2.3		2.9		2.4		2.6		3		5

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		epäterve kilpailu		37.9		34		32.7		31.1		32		26		27		32.5		40.1		38.7		44.9		42.7		46.2		52		52.6		48.4		47.7		46.5		30.2		27.8		26.4		29		12.4		12.7		9.7		10.7

		vaikeudet ammattitaitoisen työvoiman saannissa		18.1		23.5		25.9		32.8		34.7		39.7		36.3		28.5		12.1		9.6		4.6		3.4		3.1		3		4.5		8.7		10.4		13.4		5.7		6.8		7.4		8.5		3.8		7.4		6.5		7

		rahoitusvaikeudet		13.9		11.4		9		7.6		7.4		9.8		10.7		14.8		19.6		20.9		26.3		32.5		30.7		26.5		24.8		24.8		21.5		18.8		6		5.5		5.3		4.2		2.3		2.9		2.4		2.6

		työn sivukulut																																						22.8		18.4		19.5		14.1		31.4		32.2		33.3		33.4

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01		korotus

		Toimialanäkymät 12 kuukaudelle		34.6		34.8		14.8		31.3		27.6		9.8		-14.1		-38		-46.1		-46.5		-28.4		-49.5		-45.6		-25.4		24.9		34.2		44.2		34.9		19.3		35.2		50.6		46.6		40.6		30		16		22.5		24		21		20		22.8

		Oman yrityksen näkymät 6 kuukaudelle																														40		40		40		35		20		30		41		39		37		33		23		23		33		25

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		liikevaihto-odotukset 12 kuukaudelle		50		49.3		45.2		49.1		47.9		46.9		32.1		12.3		-7.9		-12.8		-1.9		-12.3		-5.4		5.3		32.2		38.7		44.7		40.1		35.3		44		49.6		49.4		46.7		45.3		42.5		37.8		49		48		42		44.3

		tuotanto-odotukset 6 kuukaudelle																														51		39		45		39		36		34		46		34		46		29		33		25		38		23

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		12 kk		34.5		34.5		29.3		32		29.3		25.8		9.1		-10		-24.6		-24.9		-3.5		-25.3		-15.1		1.2		25.4		30.8		39.4		34.3		28.3		38.7		46.4		46.9		39.5		40.1		30.5		35.8		34		36		24		24.7

		6 kk																														41		36		40		30		28		32		36		32		36		28		26		25		30		24

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		kustannusodotukset 12 kuukaudelle		50.4		50.3		62.1		62.9		61.9		67.7		61.4		67.9		38		20.6		24		26.5		44.9		36.2		45.1		54		50.8		43.4		41.9		41.7		39.5		45.1		44.7		40.8		38		40		41		39		42		31

																																I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		vakavaraisuusodotukset 6 kuukaudelle																														33		34		35		30		25		28		32		28		31		29		25		25		29		24		30
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Henkilökunnan määrän muutosodotukset vuotta aiemmin

Työllisten määrän keskimääräinen muutos

ennustejakson viimeinen vuosineljännes

saldoluku, %-yks.
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7.työllistämisen esteet
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11.tuotekehitys
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13.invkohteet

		rakennukset
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Sheet3

		kustannukset						kannattavuus						henkilökunta						hlö2		korottamaton																II/00		I/01

		I/96		21.7				I/96		-2.1				I/96		4.2				I/96		1.1								kysynnän riittämättömyys		16				lisääntyvät		26		22

		II/96		19.2				II/96		6.4				II/96		14.1				II/96		3.3								palkkataso		5				pysyvät ennallaan		72		74

		I/97		20.4				I/97		8.1				I/97		14.4				I/97		10.2								työn sivukulut		23				vähentyvät		2		3

		II/97		17.7				II/97		14				II/97		22.1				II/97		11								työlainsäädäntö/tes		5

		I/98		22.9				I/98		13.2				I/98		18.6				I/98		13.1								työvoiman saatavuus		18

		II/98		19				II/98		13.3				II/98		18.7				II/98		6.2								muu/eos		2				rakennukset		1.7

		I/99		17.5				I/99		6.5				I/99		12.8				I/99		4.3														koneet ja laitteet		3.5

		II/99		19.9				II/99		2.1				II/99		14				II/99		2.2														tutkimus ja tuotekehitys		1.6

																																				henkilöstön koulutus		1

		investoinnit						investoinnit2												hlö2		korotettu		korotus11,7												mainonta ja markkinointi		1.8

		I/96		-0.2				I/96		-9.3												12 kk		6 kk

		II/96		4.6				II/96		-2.4										I/94				17

		I/97		7.9				I/97		2.1										II/94				13

		II/97		12.7				II/97		2.2										I/95				20

		I/98		12.9				I/98		-1.1										II/95				13								Henkilökunnan määrän muutosodotukset vuotta aiemmin		Työllisten määrän keskimääräinen muutos

		II/98		12.1				II/98		1.3										I/96		12.8		12						I/97		12.8		1.3

		I/99		11				I/99		-5.1										II/96		15		17						III/97		15		1.9

		II/99		11.4				II/99		-5										I/97		21.9		29						I/98		21.9		2.3

																				II/97		22.7		19						III/98		22.7		2.4

								inv2		korotettu		korotus18								I/98		24.8		28						I/99		24.8		2.6

										12 kk		6 kk								II/98		17.9		15						III/99		17.9		3.2

								I/94				21								I/99		16		19						I/00		16		2.8

								II/94				19								II/99		13.9		15						III/00		13.9		1.9

								I/95				23								I/00		23		26						I/01E		23		2.8

								II/95				15								II/00		20		14						III/01		20

																				I/01		20								I/02		20

								I/96		8.7		12						I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

								II/96		15.6		13				tuonti, kaikki yritykset		8		5		7		7		5		8		6		6		5		4		4		5		5		3		5

								I/97		20.1		23

								II/97		20.2		18						I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

								I/98		16.9		24				vienti, kaikki yritykset		24		18		19		17		12		15		10		9		9		8		6		6		8		7		10

								II/98		19.3		14				vienti, vientiä harjoittavat yritykset																						25		28		35		28		37

								I/99		12.9		13						I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

								II/99		13		11						51		39		40		37		32		30		39		33		41		22		29		24		33		21

								I/00		14		13

								II/00		13		8

								I/01		10
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taulukko1.Aineisto

		

						Painottamaton				Painotettu

						n=		%		n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		1752		44%		560		14%

				Rakentaminen		301		7%		635		16%

				Palvelut		1436		36%		1897		47%

				Kauppa		534		13%		931		23%

		VIENTITOIMINTA		Ei vientiä		2761		69%		3078		77%

				Vientiä		1262		31%		945		23%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1827		45%		1588		39%

				5 - 9 henkilöä		870		22%		954		24%

				10 - 49 henkilöä		1088		27%		1252		31%

				50 - 249 henkilöä		238		6%		230		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1332		33%		1112		28%

				2 - 5 mmk		1133		28%		1099		27%

				6 - 10 mmk		507		13%		604		15%

				11 - 20 mmk		388		10%		458		11%

				Yli 20 mmk		474		12%		553		14%

				Ei vastausta		189		5%		198		5%

		ALUE (maakunta)		Helsinki		324		8%		566		14%

				Muu Uusimaa		423		11%		627		16%

				Varsinais-Suomi		361		9%		398		10%

				Satakunta		240		6%		186		5%

				Häme		113		3%		129		3%

				Päijät-Häme		164		4%		150		4%

				Pirkanmaa		356		9%		364		9%

				Kaakkois-Suomi		229		6%		218		5%

				Etelä-Savo		179		4%		124		3%

				Pohjois-Savo		202		5%		170		4%

				Pohjois-Karjala		185		5%		117		3%

				Keski-Suomi		215		5%		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		224		6%		169		4%

				Pohjanmaa		111		3%		101		3%

				Keski-Pohjanmaa		145		4%		122		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		208		5%		189		5%

				Kainuu		157		4%		58		1%

				Lappi		187		5%		150		4%

		ALUE (lääni)		Etelä-Suomi		1253		31%		1690		42%

				Länsi-Suomi		1610		40%		1490		37%

				Itä-Suomi		566		14%		411		10%

				Pohjois-Suomi		594		15%		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3363		84%		3272		81%

				Muu johtaja		302		8%		322		8%

				Päällikkö / muu esimies		358		9%		429		11%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		2035		51%		1886		47%

				Ei		1988		49%		2137		53%

		YHTEENSÄ				4023		100%		4023		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni

		AINEISTON RAKENNE

						n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		560		14%

				Rakentaminen		635		16%

				Palvelut		1898		47%

				Kauppa		932		23%

		VIENTITOIMINTA		Kotimarkkinayritykset (ei vientiä)		3176		79%

				Vientiä harjoittavat yritykset		849		21%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1474		37%

				5 - 9 henkilöä		1061		26%

				10 - 49 henkilöä		1247		31%

				50 - 249 henkilöä		242		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1090		27%

				2 - 5 mmk		1097		27%

				6 - 10 mmk		582		14%

				11 - 20 mmk		451		11%

				Yli 20 mmk		539		13%

				Ei vastausta		266		7%

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Helsinki		560		14%

				Muu Uusimaa		634		16%

				Varsinais-Suomi		398		10%

				Satakunta		185		5%

				Häme		134		3%

				Päijät-Häme		147		4%

				Pirkanmaa		364		9%

				Kaakkois-Suomi		218		5%

				Etelä-Savo		124		3%

				Pohjois-Savo		170		4%

				Pohjois-Karjala		117		3%

				Keski-Suomi		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		169		4%

				Pohjanmaa		108		3%

				Keski-Pohjanmaa		114		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		191		5%

				Kainuu		58		1%

				Lappi		150		4%

		ALUE (LÄÄNIT)		Etelä-Suomi		1691		42%

				Länsi-Suomi		1490		37%

				Itä-Suomi		411		10%

				Pohjois-Suomi		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3267		81%

				Muu johtaja		266		7%

				Päällikkö / muu esimiesasema		491		12%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1818		45%

				Ei		2207		55%

		YHTEENSÄ				4025		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni
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Lähde: Pk-yritysbarometri, Suhdanne 1/2001
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				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				16.4		15.4		17.1		13.9		11.4		9		7.6		7.4		9.8		10.7		14.8		19.6		20.9		26.3		32.5		30.7		26.5		24.8		24.8		21.5		18.8		6		5.5		5.3		4.2		2.3		2.9		2.4		2.6		3		5

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		epäterve kilpailu		37.9		34		32.7		31.1		32		26		27		32.5		40.1		38.7		44.9		42.7		46.2		52		52.6		48.4		47.7		46.5		30.2		27.8		26.4		29		12.4		12.7		9.7		10.7

		vaikeudet ammattitaitoisen työvoiman saannissa		18.1		23.5		25.9		32.8		34.7		39.7		36.3		28.5		12.1		9.6		4.6		3.4		3.1		3		4.5		8.7		10.4		13.4		5.7		6.8		7.4		8.5		3.8		7.4		6.5		7

		rahoitusvaikeudet		13.9		11.4		9		7.6		7.4		9.8		10.7		14.8		19.6		20.9		26.3		32.5		30.7		26.5		24.8		24.8		21.5		18.8		6		5.5		5.3		4.2		2.3		2.9		2.4		2.6

		työn sivukulut																																						22.8		18.4		19.5		14.1		31.4		32.2		33.3		33.4

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01		korotus

		Toimialanäkymät 12 kuukaudelle		34.6		34.8		14.8		31.3		27.6		9.8		-14.1		-38		-46.1		-46.5		-28.4		-49.5		-45.6		-25.4		24.9		34.2		44.2		34.9		19.3		35.2		50.6		46.6		40.6		30		16		22.5		24		21		20		22.8

		Oman yrityksen näkymät 6 kuukaudelle																														40		40		40		35		20		30		41		39		37		33		23		23		33		25

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		liikevaihto-odotukset 12 kuukaudelle		50		49.3		45.2		49.1		47.9		46.9		32.1		12.3		-7.9		-12.8		-1.9		-12.3		-5.4		5.3		32.2		38.7		44.7		40.1		35.3		44		49.6		49.4		46.7		45.3		42.5		37.8		49		48		42		44.3

		tuotanto-odotukset 6 kuukaudelle																														51		39		45		39		36		34		46		34		46		29		33		25		38		23

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		12 kk		34.5		34.5		29.3		32		29.3		25.8		9.1		-10		-24.6		-24.9		-3.5		-25.3		-15.1		1.2		25.4		30.8		39.4		34.3		28.3		38.7		46.4		46.9		39.5		40.1		30.5		35.8		34		36		24		24.7

		6 kk																														41		36		40		30		28		32		36		32		36		28		26		25		30		24

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		kustannusodotukset 12 kuukaudelle		50.4		50.3		62.1		62.9		61.9		67.7		61.4		67.9		38		20.6		24		26.5		44.9		36.2		45.1		54		50.8		43.4		41.9		41.7		39.5		45.1		44.7		40.8		38		40		41		39		42		31

																																I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		vakavaraisuusodotukset 6 kuukaudelle																														33		34		35		30		25		28		32		28		31		29		25		25		29		24		30
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Henkilökunnan määrän muutosodotukset vuotta aiemmin

Työllisten määrän keskimääräinen muutos

ennustejakson viimeinen vuosineljännes
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13.invkohteet
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Sheet3

		kustannukset						kannattavuus						henkilökunta						hlö2		korottamaton																II/00		I/01

		I/96		21.7				I/96		-2.1				I/96		4.2				I/96		1.1								kysynnän riittämättömyys		16				lisääntyvät		26		22

		II/96		19.2				II/96		6.4				II/96		14.1				II/96		3.3								palkkataso		5				pysyvät ennallaan		72		74

		I/97		20.4				I/97		8.1				I/97		14.4				I/97		10.2								työn sivukulut		23				vähentyvät		2		3

		II/97		17.7				II/97		14				II/97		22.1				II/97		11								työlainsäädäntö/tes		5

		I/98		22.9				I/98		13.2				I/98		18.6				I/98		13.1								työvoiman saatavuus		18

		II/98		19				II/98		13.3				II/98		18.7				II/98		6.2								muu/eos		2				rakennukset		1.7

		I/99		17.5				I/99		6.5				I/99		12.8				I/99		4.3														koneet ja laitteet		3.5

		II/99		19.9				II/99		2.1				II/99		14				II/99		2.2														tutkimus ja tuotekehitys		1.6

																																				henkilöstön koulutus		1

		investoinnit						investoinnit2												hlö2		korotettu		korotus11,7												mainonta ja markkinointi		1.8

		I/96		-0.2				I/96		-9.3												12 kk		6 kk

		II/96		4.6				II/96		-2.4										I/94				17

		I/97		7.9				I/97		2.1										II/94				13

		II/97		12.7				II/97		2.2										I/95				20

		I/98		12.9				I/98		-1.1										II/95				13								Henkilökunnan määrän muutosodotukset vuotta aiemmin		Työllisten määrän keskimääräinen muutos

		II/98		12.1				II/98		1.3										I/96		12.8		12						I/97		12.8		1.3

		I/99		11				I/99		-5.1										II/96		15		17						III/97		15		1.9

		II/99		11.4				II/99		-5										I/97		21.9		29						I/98		21.9		2.3

																				II/97		22.7		19						III/98		22.7		2.4

								inv2		korotettu		korotus18								I/98		24.8		28						I/99		24.8		2.6

										12 kk		6 kk								II/98		17.9		15						III/99		17.9		3.2

								I/94				21								I/99		16		19						I/00		16		2.8

								II/94				19								II/99		13.9		15						III/00		13.9		1.9

								I/95				23								I/00		23		26						I/01E		23		2.8

								II/95				15								II/00		20		14						III/01		20

																				I/01		20								I/02		20

								I/96		8.7		12						I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

								II/96		15.6		13				tuonti, kaikki yritykset		8		5		7		7		5		8		6		6		5		4		4		5		5		3		5

								I/97		20.1		23

								II/97		20.2		18						I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

								I/98		16.9		24				vienti, kaikki yritykset		24		18		19		17		12		15		10		9		9		8		6		6		8		7		10

								II/98		19.3		14				vienti, vientiä harjoittavat yritykset																						25		28		35		28		37

								I/99		12.9		13						I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

								II/99		13		11						51		39		40		37		32		30		39		33		41		22		29		24		33		21

								I/00		14		13

								II/00		13		8

								I/01		10
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taulukko1.Aineisto

		

						Painottamaton				Painotettu

						n=		%		n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		1752		44%		560		14%

				Rakentaminen		301		7%		635		16%

				Palvelut		1436		36%		1897		47%

				Kauppa		534		13%		931		23%

		VIENTITOIMINTA		Ei vientiä		2761		69%		3078		77%

				Vientiä		1262		31%		945		23%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1827		45%		1588		39%

				5 - 9 henkilöä		870		22%		954		24%

				10 - 49 henkilöä		1088		27%		1252		31%

				50 - 249 henkilöä		238		6%		230		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1332		33%		1112		28%

				2 - 5 mmk		1133		28%		1099		27%

				6 - 10 mmk		507		13%		604		15%

				11 - 20 mmk		388		10%		458		11%

				Yli 20 mmk		474		12%		553		14%

				Ei vastausta		189		5%		198		5%

		ALUE (maakunta)		Helsinki		324		8%		566		14%

				Muu Uusimaa		423		11%		627		16%

				Varsinais-Suomi		361		9%		398		10%

				Satakunta		240		6%		186		5%

				Häme		113		3%		129		3%

				Päijät-Häme		164		4%		150		4%

				Pirkanmaa		356		9%		364		9%

				Kaakkois-Suomi		229		6%		218		5%

				Etelä-Savo		179		4%		124		3%

				Pohjois-Savo		202		5%		170		4%

				Pohjois-Karjala		185		5%		117		3%

				Keski-Suomi		215		5%		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		224		6%		169		4%

				Pohjanmaa		111		3%		101		3%

				Keski-Pohjanmaa		145		4%		122		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		208		5%		189		5%

				Kainuu		157		4%		58		1%

				Lappi		187		5%		150		4%

		ALUE (lääni)		Etelä-Suomi		1253		31%		1690		42%

				Länsi-Suomi		1610		40%		1490		37%

				Itä-Suomi		566		14%		411		10%

				Pohjois-Suomi		594		15%		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3363		84%		3272		81%

				Muu johtaja		302		8%		322		8%

				Päällikkö / muu esimies		358		9%		429		11%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		2035		51%		1886		47%

				Ei		1988		49%		2137		53%

		YHTEENSÄ				4023		100%		4023		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni

		AINEISTON RAKENNE

						n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		560		14%

				Rakentaminen		635		16%

				Palvelut		1898		47%

				Kauppa		932		23%

		VIENTITOIMINTA		Kotimarkkinayritykset (ei vientiä)		3176		79%

				Vientiä harjoittavat yritykset		849		21%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1474		37%

				5 - 9 henkilöä		1061		26%

				10 - 49 henkilöä		1247		31%

				50 - 249 henkilöä		242		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1090		27%

				2 - 5 mmk		1097		27%

				6 - 10 mmk		582		14%

				11 - 20 mmk		451		11%

				Yli 20 mmk		539		13%

				Ei vastausta		266		7%

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Helsinki		560		14%

				Muu Uusimaa		634		16%

				Varsinais-Suomi		398		10%

				Satakunta		185		5%

				Häme		134		3%

				Päijät-Häme		147		4%

				Pirkanmaa		364		9%

				Kaakkois-Suomi		218		5%

				Etelä-Savo		124		3%

				Pohjois-Savo		170		4%

				Pohjois-Karjala		117		3%

				Keski-Suomi		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		169		4%

				Pohjanmaa		108		3%

				Keski-Pohjanmaa		114		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		191		5%

				Kainuu		58		1%

				Lappi		150		4%

		ALUE (LÄÄNIT)		Etelä-Suomi		1691		42%

				Länsi-Suomi		1490		37%

				Itä-Suomi		411		10%

				Pohjois-Suomi		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3267		81%

				Muu johtaja		266		7%

				Päällikkö / muu esimiesasema		491		12%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1818		45%

				Ei		2207		55%

		YHTEENSÄ				4025		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni
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Lähde: Pk-yritysbarometri, Suhdanne 1/2001
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				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				19		16.9		18.1		18.1		23.5		25.9		32.8		34.7		39.7		36.3		28.5		12.1		9.6		4.6		3.4		3.1		3		4.5		8.7		10.4		13.4		5.7		6.8		7.4		8.5		3.8		7.4		6.5		7		13		16

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				16.4		15.4		17.1		13.9		11.4		9		7.6		7.4		9.8		10.7		14.8		19.6		20.9		26.3		32.5		30.7		26.5		24.8		24.8		21.5		18.8		6		5.5		5.3		4.2		2.3		2.9		2.4		2.6		3		5

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		epäterve kilpailu		37.9		34		32.7		31.1		32		26		27		32.5		40.1		38.7		44.9		42.7		46.2		52		52.6		48.4		47.7		46.5		30.2		27.8		26.4		29		12.4		12.7		9.7		10.7

		vaikeudet ammattitaitoisen työvoiman saannissa		18.1		23.5		25.9		32.8		34.7		39.7		36.3		28.5		12.1		9.6		4.6		3.4		3.1		3		4.5		8.7		10.4		13.4		5.7		6.8		7.4		8.5		3.8		7.4		6.5		7

		rahoitusvaikeudet		13.9		11.4		9		7.6		7.4		9.8		10.7		14.8		19.6		20.9		26.3		32.5		30.7		26.5		24.8		24.8		21.5		18.8		6		5.5		5.3		4.2		2.3		2.9		2.4		2.6

		työn sivukulut																																						22.8		18.4		19.5		14.1		31.4		32.2		33.3		33.4

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01		korotus

		Toimialanäkymät 12 kuukaudelle		34.6		34.8		14.8		31.3		27.6		9.8		-14.1		-38		-46.1		-46.5		-28.4		-49.5		-45.6		-25.4		24.9		34.2		44.2		34.9		19.3		35.2		50.6		46.6		40.6		30		16		22.5		24		21		20		22.8

		Oman yrityksen näkymät 6 kuukaudelle																														40		40		40		35		20		30		41		39		37		33		23		23		33		25

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		liikevaihto-odotukset 12 kuukaudelle		50		49.3		45.2		49.1		47.9		46.9		32.1		12.3		-7.9		-12.8		-1.9		-12.3		-5.4		5.3		32.2		38.7		44.7		40.1		35.3		44		49.6		49.4		46.7		45.3		42.5		37.8		49		48		42		44.3

		tuotanto-odotukset 6 kuukaudelle																														51		39		45		39		36		34		46		34		46		29		33		25		38		23

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		12 kk		34.5		34.5		29.3		32		29.3		25.8		9.1		-10		-24.6		-24.9		-3.5		-25.3		-15.1		1.2		25.4		30.8		39.4		34.3		28.3		38.7		46.4		46.9		39.5		40.1		30.5		35.8		34		36		24		24.7

		6 kk																														41		36		40		30		28		32		36		32		36		28		26		25		30		24

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		kustannusodotukset 12 kuukaudelle		50.4		50.3		62.1		62.9		61.9		67.7		61.4		67.9		38		20.6		24		26.5		44.9		36.2		45.1		54		50.8		43.4		41.9		41.7		39.5		45.1		44.7		40.8		38		40		41		39		42		31

																																I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		vakavaraisuusodotukset 6 kuukaudelle																														33		34		35		30		25		28		32		28		31		29		25		25		29		24		30
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Henkilökunnan määrän muutosodotukset vuotta aiemmin

Työllisten määrän keskimääräinen muutos

ennustejakson viimeinen vuosineljännes

saldoluku, %-yks.
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7.työllistämisen esteet
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11.tuotekehitys
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13.invkohteet

		rakennukset

		koneet ja laitteet

		tutkimus ja tuotekehitys
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		mainonta ja markkinointi
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15.tuonti

		I/94

		II/94

		I/95

		II/95

		I/96

		II/96

		I/97

		II/97

		I/98

		II/98

		I/99

		II/99

		I/00

		II/00

		I/01



8

5

7

7

5

8

6

6

5

4

4

5

5

3

5



Sheet3

		kustannukset						kannattavuus						henkilökunta						hlö2		korottamaton																II/00		I/01

		I/96		21.7				I/96		-2.1				I/96		4.2				I/96		1.1								kysynnän riittämättömyys		16				lisääntyvät		26		22

		II/96		19.2				II/96		6.4				II/96		14.1				II/96		3.3								palkkataso		5				pysyvät ennallaan		72		74

		I/97		20.4				I/97		8.1				I/97		14.4				I/97		10.2								työn sivukulut		23				vähentyvät		2		3

		II/97		17.7				II/97		14				II/97		22.1				II/97		11								työlainsäädäntö/tes		5

		I/98		22.9				I/98		13.2				I/98		18.6				I/98		13.1								työvoiman saatavuus		18

		II/98		19				II/98		13.3				II/98		18.7				II/98		6.2								muu/eos		2				rakennukset		1.7

		I/99		17.5				I/99		6.5				I/99		12.8				I/99		4.3														koneet ja laitteet		3.5

		II/99		19.9				II/99		2.1				II/99		14				II/99		2.2														tutkimus ja tuotekehitys		1.6

																																				henkilöstön koulutus		1

		investoinnit						investoinnit2												hlö2		korotettu		korotus11,7												mainonta ja markkinointi		1.8

		I/96		-0.2				I/96		-9.3												12 kk		6 kk

		II/96		4.6				II/96		-2.4										I/94				17

		I/97		7.9				I/97		2.1										II/94				13

		II/97		12.7				II/97		2.2										I/95				20

		I/98		12.9				I/98		-1.1										II/95				13								Henkilökunnan määrän muutosodotukset vuotta aiemmin		Työllisten määrän keskimääräinen muutos

		II/98		12.1				II/98		1.3										I/96		12.8		12						I/97		12.8		1.3

		I/99		11				I/99		-5.1										II/96		15		17						III/97		15		1.9

		II/99		11.4				II/99		-5										I/97		21.9		29						I/98		21.9		2.3

																				II/97		22.7		19						III/98		22.7		2.4

								inv2		korotettu		korotus18								I/98		24.8		28						I/99		24.8		2.6

										12 kk		6 kk								II/98		17.9		15						III/99		17.9		3.2

								I/94				21								I/99		16		19						I/00		16		2.8

								II/94				19								II/99		13.9		15						III/00		13.9		1.9

								I/95				23								I/00		23		26						I/01E		23		2.8

								II/95				15								II/00		20		14						III/01		20

																				I/01		20								I/02		20

								I/96		8.7		12						I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

								II/96		15.6		13				tuonti, kaikki yritykset		8		5		7		7		5		8		6		6		5		4		4		5		5		3		5

								I/97		20.1		23

								II/97		20.2		18						I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

								I/98		16.9		24				vienti, kaikki yritykset		24		18		19		17		12		15		10		9		9		8		6		6		8		7		10

								II/98		19.3		14				vienti, vientiä harjoittavat yritykset																						25		28		35		28		37

								I/99		12.9		13						I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

								II/99		13		11						51		39		40		37		32		30		39		33		41		22		29		24		33		21

								I/00		14		13

								II/00		13		8

								I/01		10
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taulukko1.Aineisto

		

						Painottamaton				Painotettu

						n=		%		n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		1752		44%		560		14%

				Rakentaminen		301		7%		635		16%

				Palvelut		1436		36%		1897		47%

				Kauppa		534		13%		931		23%

		VIENTITOIMINTA		Ei vientiä		2761		69%		3078		77%

				Vientiä		1262		31%		945		23%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1827		45%		1588		39%

				5 - 9 henkilöä		870		22%		954		24%

				10 - 49 henkilöä		1088		27%		1252		31%

				50 - 249 henkilöä		238		6%		230		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1332		33%		1112		28%

				2 - 5 mmk		1133		28%		1099		27%

				6 - 10 mmk		507		13%		604		15%

				11 - 20 mmk		388		10%		458		11%

				Yli 20 mmk		474		12%		553		14%

				Ei vastausta		189		5%		198		5%

		ALUE (maakunta)		Helsinki		324		8%		566		14%

				Muu Uusimaa		423		11%		627		16%

				Varsinais-Suomi		361		9%		398		10%

				Satakunta		240		6%		186		5%

				Häme		113		3%		129		3%

				Päijät-Häme		164		4%		150		4%

				Pirkanmaa		356		9%		364		9%

				Kaakkois-Suomi		229		6%		218		5%

				Etelä-Savo		179		4%		124		3%

				Pohjois-Savo		202		5%		170		4%

				Pohjois-Karjala		185		5%		117		3%

				Keski-Suomi		215		5%		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		224		6%		169		4%

				Pohjanmaa		111		3%		101		3%

				Keski-Pohjanmaa		145		4%		122		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		208		5%		189		5%

				Kainuu		157		4%		58		1%

				Lappi		187		5%		150		4%

		ALUE (lääni)		Etelä-Suomi		1253		31%		1690		42%

				Länsi-Suomi		1610		40%		1490		37%

				Itä-Suomi		566		14%		411		10%

				Pohjois-Suomi		594		15%		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3363		84%		3272		81%

				Muu johtaja		302		8%		322		8%

				Päällikkö / muu esimies		358		9%		429		11%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		2035		51%		1886		47%

				Ei		1988		49%		2137		53%

		YHTEENSÄ				4023		100%		4023		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni

		AINEISTON RAKENNE

						n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		560		14%

				Rakentaminen		635		16%

				Palvelut		1898		47%

				Kauppa		932		23%

		VIENTITOIMINTA		Kotimarkkinayritykset (ei vientiä)		3176		79%

				Vientiä harjoittavat yritykset		849		21%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1474		37%

				5 - 9 henkilöä		1061		26%

				10 - 49 henkilöä		1247		31%

				50 - 249 henkilöä		242		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1090		27%

				2 - 5 mmk		1097		27%

				6 - 10 mmk		582		14%

				11 - 20 mmk		451		11%

				Yli 20 mmk		539		13%

				Ei vastausta		266		7%

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Helsinki		560		14%

				Muu Uusimaa		634		16%

				Varsinais-Suomi		398		10%

				Satakunta		185		5%

				Häme		134		3%

				Päijät-Häme		147		4%

				Pirkanmaa		364		9%

				Kaakkois-Suomi		218		5%

				Etelä-Savo		124		3%

				Pohjois-Savo		170		4%

				Pohjois-Karjala		117		3%

				Keski-Suomi		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		169		4%

				Pohjanmaa		108		3%

				Keski-Pohjanmaa		114		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		191		5%

				Kainuu		58		1%

				Lappi		150		4%

		ALUE (LÄÄNIT)		Etelä-Suomi		1691		42%

				Länsi-Suomi		1490		37%

				Itä-Suomi		411		10%

				Pohjois-Suomi		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3267		81%

				Muu johtaja		266		7%

				Päällikkö / muu esimiesasema		491		12%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1818		45%

				Ei		2207		55%

		YHTEENSÄ				4025		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni
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Lähde: Pk-yritysbarometri, Suhdanne 1/2001
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				14.9		4.7		14.7		19.4		19.3		31.1		31.9		30.9		36.7		30.4		36.9		7		-10.4		-7		-4.5		13.9		5.2		14.1		23		19.8		12.4		10.9		10.7		8.5		14.1		13.7		9.8		7		9

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				37.3		41.5		34.1		37.9		34		32.7		31.1		32		26		27		32.5		40.1		38.7		44.9		42.7		46.2		52		52.6		48.4		47.7		46.5		30.2		27.8		26.4		29		12.4		12.7		9.7		10.7		7		5

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				19		16.9		18.1		18.1		23.5		25.9		32.8		34.7		39.7		36.3		28.5		12.1		9.6		4.6		3.4		3.1		3		4.5		8.7		10.4		13.4		5.7		6.8		7.4		8.5		3.8		7.4		6.5		7		13		16

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				16.4		15.4		17.1		13.9		11.4		9		7.6		7.4		9.8		10.7		14.8		19.6		20.9		26.3		32.5		30.7		26.5		24.8		24.8		21.5		18.8		6		5.5		5.3		4.2		2.3		2.9		2.4		2.6		3		5

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		epäterve kilpailu		37.9		34		32.7		31.1		32		26		27		32.5		40.1		38.7		44.9		42.7		46.2		52		52.6		48.4		47.7		46.5		30.2		27.8		26.4		29		12.4		12.7		9.7		10.7

		vaikeudet ammattitaitoisen työvoiman saannissa		18.1		23.5		25.9		32.8		34.7		39.7		36.3		28.5		12.1		9.6		4.6		3.4		3.1		3		4.5		8.7		10.4		13.4		5.7		6.8		7.4		8.5		3.8		7.4		6.5		7

		rahoitusvaikeudet		13.9		11.4		9		7.6		7.4		9.8		10.7		14.8		19.6		20.9		26.3		32.5		30.7		26.5		24.8		24.8		21.5		18.8		6		5.5		5.3		4.2		2.3		2.9		2.4		2.6

		työn sivukulut																																						22.8		18.4		19.5		14.1		31.4		32.2		33.3		33.4

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01		korotus

		Toimialanäkymät 12 kuukaudelle		34.6		34.8		14.8		31.3		27.6		9.8		-14.1		-38		-46.1		-46.5		-28.4		-49.5		-45.6		-25.4		24.9		34.2		44.2		34.9		19.3		35.2		50.6		46.6		40.6		30		16		22.5		24		21		20		22.8

		Oman yrityksen näkymät 6 kuukaudelle																														40		40		40		35		20		30		41		39		37		33		23		23		33		25

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		liikevaihto-odotukset 12 kuukaudelle		50		49.3		45.2		49.1		47.9		46.9		32.1		12.3		-7.9		-12.8		-1.9		-12.3		-5.4		5.3		32.2		38.7		44.7		40.1		35.3		44		49.6		49.4		46.7		45.3		42.5		37.8		49		48		42		44.3

		tuotanto-odotukset 6 kuukaudelle																														51		39		45		39		36		34		46		34		46		29		33		25		38		23

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		12 kk		34.5		34.5		29.3		32		29.3		25.8		9.1		-10		-24.6		-24.9		-3.5		-25.3		-15.1		1.2		25.4		30.8		39.4		34.3		28.3		38.7		46.4		46.9		39.5		40.1		30.5		35.8		34		36		24		24.7

		6 kk																														41		36		40		30		28		32		36		32		36		28		26		25		30		24

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		kustannusodotukset 12 kuukaudelle		50.4		50.3		62.1		62.9		61.9		67.7		61.4		67.9		38		20.6		24		26.5		44.9		36.2		45.1		54		50.8		43.4		41.9		41.7		39.5		45.1		44.7		40.8		38		40		41		39		42		31

																																I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		vakavaraisuusodotukset 6 kuukaudelle																														33		34		35		30		25		28		32		28		31		29		25		25		29		24		30
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Henkilökunnan määrän muutosodotukset vuotta aiemmin

Työllisten määrän keskimääräinen muutos

ennustejakson viimeinen vuosineljännes

saldoluku, %-yks.
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		kustannukset						kannattavuus						henkilökunta						hlö2		korottamaton																II/00		I/01

		I/96		21.7				I/96		-2.1				I/96		4.2				I/96		1.1								kysynnän riittämättömyys		16				lisääntyvät		26		22

		II/96		19.2				II/96		6.4				II/96		14.1				II/96		3.3								palkkataso		5				pysyvät ennallaan		72		74

		I/97		20.4				I/97		8.1				I/97		14.4				I/97		10.2								työn sivukulut		23				vähentyvät		2		3

		II/97		17.7				II/97		14				II/97		22.1				II/97		11								työlainsäädäntö/tes		5

		I/98		22.9				I/98		13.2				I/98		18.6				I/98		13.1								työvoiman saatavuus		18

		II/98		19				II/98		13.3				II/98		18.7				II/98		6.2								muu/eos		2				rakennukset		1.7

		I/99		17.5				I/99		6.5				I/99		12.8				I/99		4.3														koneet ja laitteet		3.5

		II/99		19.9				II/99		2.1				II/99		14				II/99		2.2														tutkimus ja tuotekehitys		1.6

																																				henkilöstön koulutus		1

		investoinnit						investoinnit2												hlö2		korotettu		korotus11,7												mainonta ja markkinointi		1.8
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taulukko1.Aineisto

		

						Painottamaton				Painotettu

						n=		%		n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		1752		44%		560		14%

				Rakentaminen		301		7%		635		16%

				Palvelut		1436		36%		1897		47%

				Kauppa		534		13%		931		23%

		VIENTITOIMINTA		Ei vientiä		2761		69%		3078		77%

				Vientiä		1262		31%		945		23%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1827		45%		1588		39%

				5 - 9 henkilöä		870		22%		954		24%

				10 - 49 henkilöä		1088		27%		1252		31%

				50 - 249 henkilöä		238		6%		230		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1332		33%		1112		28%

				2 - 5 mmk		1133		28%		1099		27%

				6 - 10 mmk		507		13%		604		15%

				11 - 20 mmk		388		10%		458		11%

				Yli 20 mmk		474		12%		553		14%

				Ei vastausta		189		5%		198		5%

		ALUE (maakunta)		Helsinki		324		8%		566		14%

				Muu Uusimaa		423		11%		627		16%

				Varsinais-Suomi		361		9%		398		10%

				Satakunta		240		6%		186		5%

				Häme		113		3%		129		3%

				Päijät-Häme		164		4%		150		4%

				Pirkanmaa		356		9%		364		9%

				Kaakkois-Suomi		229		6%		218		5%

				Etelä-Savo		179		4%		124		3%

				Pohjois-Savo		202		5%		170		4%

				Pohjois-Karjala		185		5%		117		3%

				Keski-Suomi		215		5%		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		224		6%		169		4%

				Pohjanmaa		111		3%		101		3%

				Keski-Pohjanmaa		145		4%		122		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		208		5%		189		5%

				Kainuu		157		4%		58		1%

				Lappi		187		5%		150		4%

		ALUE (lääni)		Etelä-Suomi		1253		31%		1690		42%

				Länsi-Suomi		1610		40%		1490		37%

				Itä-Suomi		566		14%		411		10%

				Pohjois-Suomi		594		15%		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3363		84%		3272		81%

				Muu johtaja		302		8%		322		8%

				Päällikkö / muu esimies		358		9%		429		11%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		2035		51%		1886		47%

				Ei		1988		49%		2137		53%

		YHTEENSÄ				4023		100%		4023		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni

		AINEISTON RAKENNE

						n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		560		14%

				Rakentaminen		635		16%

				Palvelut		1898		47%

				Kauppa		932		23%

		VIENTITOIMINTA		Kotimarkkinayritykset (ei vientiä)		3176		79%

				Vientiä harjoittavat yritykset		849		21%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1474		37%

				5 - 9 henkilöä		1061		26%

				10 - 49 henkilöä		1247		31%

				50 - 249 henkilöä		242		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1090		27%

				2 - 5 mmk		1097		27%

				6 - 10 mmk		582		14%

				11 - 20 mmk		451		11%

				Yli 20 mmk		539		13%

				Ei vastausta		266		7%

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Helsinki		560		14%

				Muu Uusimaa		634		16%

				Varsinais-Suomi		398		10%

				Satakunta		185		5%

				Häme		134		3%

				Päijät-Häme		147		4%

				Pirkanmaa		364		9%

				Kaakkois-Suomi		218		5%

				Etelä-Savo		124		3%

				Pohjois-Savo		170		4%

				Pohjois-Karjala		117		3%

				Keski-Suomi		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		169		4%

				Pohjanmaa		108		3%

				Keski-Pohjanmaa		114		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		191		5%

				Kainuu		58		1%

				Lappi		150		4%

		ALUE (LÄÄNIT)		Etelä-Suomi		1691		42%

				Länsi-Suomi		1490		37%

				Itä-Suomi		411		10%

				Pohjois-Suomi		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3267		81%

				Muu johtaja		266		7%

				Päällikkö / muu esimiesasema		491		12%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1818		45%

				Ei		2207		55%

		YHTEENSÄ				4025		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni
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				yritykset				henkilöstö				liikevaihto

		mikroyritykset (1-9 hlöä)		204427		mikroyritykset (1-9 hlöä)		315113		mikroyritykset (1-9 hlöä)		237493356

		pienyritykset (10-49 hlöä)		12448		pienyritykset (10-49 hlöä)		238587		pienyritykset (10-49 hlöä)		224589779

		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		2094		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		211212		keskisuuret yritykset (50-249 hlöä)		229455922

		suuryritykset (250- hlöä)		546		suuryritykset (250- hlöä)		502969		suuryritykset (250- hlöä)		647677862

				219515				1267881				1339216919

				86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99

		Mikroyritykset		100		109		109		114		125		119		110		88		85		91		99		103		105		105

		Pienet yritykset		100		107		107		111		111		97		84		77		73		77		81		88		95		101

		Keskisuuret yritykset		100		102		102		109		109		101		89		82		82		85		87		89		95		99

		Suuret yritykset		100		99		99		97		93		84		75		68		67		68		67		71		73		74

		Taulukko A		Koko Suomi								Henkilöstö ml yrittäjät										125		111		109		93

				Yritysten lukumäärän kehitys								Mikroyritykset (1-9 henk.)		Pienet yritykset (10-49 henk.)		Keskisuuret yritykset (50-249 henk.)		Isot yritykset (250+ henk.)		Yhteensä		118		97		102		84

				88						88												110		84		90		75

				89						89												88		77		82		68
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				94		185		184931		94		253731		173635		172683		449626		1049675		105		96		95		73		1994		173592		9166		1689		484

				95		189		189458		95		272591		181451		180199		461560		1095801		105		101		99		74		1995		177662		9523		1774		499

				96		203		203358		96		296883		191750		184395		454208		1127236										1996		190931		10128		1801		498

				97		213		213230		97		308851		206217		190442		475625		1181135										1997		199936		10912		1869		513

				98		219		219273		98		315033		226273		201197		492551		1235054										1998		204788		11936		1989		533

				99		220		219515		99		315113		238587		211212		502969		1267881										1999		204427		12448		2094		546

																																		Keskikokoindeksi				kokoluokittain

												100		100		100		100						Yritysten		keskikoko		kokoluokittain						mikroyritykset		pienyritykset		keskisuuret yritykset		suuryritykset

												95		87		93		90						1.462		18.943		102.240		928.979		1994		100		100		100		100

												88		76		82		81						1.534		19.054		101.578		924.970		1995		105.0		100.6		99.4		99.6

												70		69		75		73						1.555		18.933		102.385		912.064		1996		106.4		99.9		100.1		98.2

												68		66		75		72						1.545		18.898		101.895		927.144		1997		105.7		99.8		99.7		99.8
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				3.2		2.6		4.2		9.8		9.8		4.6		7.3		4.6		1.1		-15.6		-34.7		-49.3		-49.6		-28.2		-50		-39.8		-23.5		0.7		6.1		14.7		9.6		3.6		14		21.7		22.2		14.8		15.4		5.8		11.1

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

				14.9		4.7		14.7		19.4		19.3		31.1		31.9		30.9		36.7		30.4		36.9		7		-10.4		-7		-4.5		13.9		5.2		14.1		23		19.8		12.4		10.9		10.7		8.5		14.1		13.7		9.8		7		9

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				37.3		41.5		34.1		37.9		34		32.7		31.1		32		26		27		32.5		40.1		38.7		44.9		42.7		46.2		52		52.6		48.4		47.7		46.5		30.2		27.8		26.4		29		12.4		12.7		9.7		10.7		7		5

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				19		16.9		18.1		18.1		23.5		25.9		32.8		34.7		39.7		36.3		28.5		12.1		9.6		4.6		3.4		3.1		3		4.5		8.7		10.4		13.4		5.7		6.8		7.4		8.5		3.8		7.4		6.5		7		13		16

				II/85		I/86		II/86		I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

				16.4		15.4		17.1		13.9		11.4		9		7.6		7.4		9.8		10.7		14.8		19.6		20.9		26.3		32.5		30.7		26.5		24.8		24.8		21.5		18.8		6		5.5		5.3		4.2		2.3		2.9		2.4		2.6		3		5

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99

		epäterve kilpailu		37.9		34		32.7		31.1		32		26		27		32.5		40.1		38.7		44.9		42.7		46.2		52		52.6		48.4		47.7		46.5		30.2		27.8		26.4		29		12.4		12.7		9.7		10.7

		vaikeudet ammattitaitoisen työvoiman saannissa		18.1		23.5		25.9		32.8		34.7		39.7		36.3		28.5		12.1		9.6		4.6		3.4		3.1		3		4.5		8.7		10.4		13.4		5.7		6.8		7.4		8.5		3.8		7.4		6.5		7

		rahoitusvaikeudet		13.9		11.4		9		7.6		7.4		9.8		10.7		14.8		19.6		20.9		26.3		32.5		30.7		26.5		24.8		24.8		21.5		18.8		6		5.5		5.3		4.2		2.3		2.9		2.4		2.6

		työn sivukulut																																						22.8		18.4		19.5		14.1		31.4		32.2		33.3		33.4

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01		korotus

		Toimialanäkymät 12 kuukaudelle		34.6		34.8		14.8		31.3		27.6		9.8		-14.1		-38		-46.1		-46.5		-28.4		-49.5		-45.6		-25.4		24.9		34.2		44.2		34.9		19.3		35.2		50.6		46.6		40.6		30		16		22.5		24		21		20		22.8

		Oman yrityksen näkymät 6 kuukaudelle																														40		40		40		35		20		30		41		39		37		33		23		23		33		25

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		liikevaihto-odotukset 12 kuukaudelle		50		49.3		45.2		49.1		47.9		46.9		32.1		12.3		-7.9		-12.8		-1.9		-12.3		-5.4		5.3		32.2		38.7		44.7		40.1		35.3		44		49.6		49.4		46.7		45.3		42.5		37.8		49		48		42		44.3

		tuotanto-odotukset 6 kuukaudelle																														51		39		45		39		36		34		46		34		46		29		33		25		38		23

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		12 kk		34.5		34.5		29.3		32		29.3		25.8		9.1		-10		-24.6		-24.9		-3.5		-25.3		-15.1		1.2		25.4		30.8		39.4		34.3		28.3		38.7		46.4		46.9		39.5		40.1		30.5		35.8		34		36		24		24.7

		6 kk																														41		36		40		30		28		32		36		32		36		28		26		25		30		24

				I/87		II/87		I/88		II/88		I/89		II/89		I/90		II/90		I/91		II/91		I/92		II/92		I/93		II/93		I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		kustannusodotukset 12 kuukaudelle		50.4		50.3		62.1		62.9		61.9		67.7		61.4		67.9		38		20.6		24		26.5		44.9		36.2		45.1		54		50.8		43.4		41.9		41.7		39.5		45.1		44.7		40.8		38		40		41		39		42		31

																																I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

		vakavaraisuusodotukset 6 kuukaudelle																														33		34		35		30		25		28		32		28		31		29		25		25		29		24		30
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6.hlökunta

		I/96

		II/96

		I/97

		II/97

		I/98

		II/98

		I/99

		II/99

		I/00

		II/00

		I/01



12.8

15

21.9

22.7

24.8

17.9

16

13.9

23

20

20



12.invest

		I/96

		II/96

		I/97

		II/97

		I/98

		II/98

		I/99

		II/99

		I/00

		II/00

		I/01



8.7

15.6

20.1

20.2

16.9

19.3

12.9

13

14

13

10



14.vienti

		I/94		I/94

		II/94		II/94

		I/95		I/95

		II/95		II/95

		I/96		I/96

		II/96		II/96

		I/97		I/97

		II/97		II/97

		I/98		I/98

		II/98		II/98

		I/99		I/99

		II/99		II/99

		I/00		I/00

		II/00		II/00

		I/01		I/01



vienti, kaikki yritykset

vienti, vientiä harjoittavat yritykset

24

18

19

17

12

15

10

9

9

8

6

25

6

28

8

35

7

28

10

37



3.työllennuste

		I/97		I/97

		III/97		III/97

		I/98		I/98

		III/98		III/98

		I/99		I/99

		III/99		III/99

		I/00		I/00

		III/00		III/00

		I/01E		I/01E

		III/01		III/01

		I/02		I/02
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Henkilökunnan määrän muutosodotukset vuotta aiemmin

Työllisten määrän keskimääräinen muutos

ennustejakson viimeinen vuosineljännes

saldoluku, %-yks.

työllisyyden muutos, %

12.8

1.3

15

1.9

21.9

2.3

22.7

2.4

24.8

2.6

17.9

3.2

16

2.8

13.9

1.9

23

2.8

20

20



7.työllistämisen esteet

		kysynnän riittämättömyys

		palkkataso

		työn sivukulut

		työlainsäädäntö/tes

		työvoiman saatavuus

		muu/eos



työlainsäädäntö
/ TES
7 %

16

5

23

5

18

2



11.tuotekehitys

		II/00		II/00		II/00

		I/01		I/01		I/01



lisääntyvät

pysyvät ennallaan

vähentyvät

26

72

2

22

74

3



13.invkohteet

		rakennukset

		koneet ja laitteet

		tutkimus ja tuotekehitys

		henkilöstön koulutus

		mainonta ja markkinointi



1.7

3.5

1.6

1

1.8



15.tuonti

		I/94

		II/94

		I/95

		II/95

		I/96

		II/96

		I/97

		II/97

		I/98

		II/98

		I/99

		II/99

		I/00

		II/00

		I/01



8

5

7

7

5

8

6

6

5

4

4

5

5

3

5



Sheet3

		kustannukset						kannattavuus						henkilökunta						hlö2		korottamaton																II/00		I/01

		I/96		21.7				I/96		-2.1				I/96		4.2				I/96		1.1								kysynnän riittämättömyys		16				lisääntyvät		26		22

		II/96		19.2				II/96		6.4				II/96		14.1				II/96		3.3								palkkataso		5				pysyvät ennallaan		72		74

		I/97		20.4				I/97		8.1				I/97		14.4				I/97		10.2								työn sivukulut		23				vähentyvät		2		3

		II/97		17.7				II/97		14				II/97		22.1				II/97		11								työlainsäädäntö/tes		5

		I/98		22.9				I/98		13.2				I/98		18.6				I/98		13.1								työvoiman saatavuus		18

		II/98		19				II/98		13.3				II/98		18.7				II/98		6.2								muu/eos		2				rakennukset		1.7

		I/99		17.5				I/99		6.5				I/99		12.8				I/99		4.3														koneet ja laitteet		3.5

		II/99		19.9				II/99		2.1				II/99		14				II/99		2.2														tutkimus ja tuotekehitys		1.6

																																				henkilöstön koulutus		1

		investoinnit						investoinnit2												hlö2		korotettu		korotus11,7												mainonta ja markkinointi		1.8

		I/96		-0.2				I/96		-9.3												12 kk		6 kk

		II/96		4.6				II/96		-2.4										I/94				17

		I/97		7.9				I/97		2.1										II/94				13

		II/97		12.7				II/97		2.2										I/95				20

		I/98		12.9				I/98		-1.1										II/95				13								Henkilökunnan määrän muutosodotukset vuotta aiemmin		Työllisten määrän keskimääräinen muutos

		II/98		12.1				II/98		1.3										I/96		12.8		12						I/97		12.8		1.3

		I/99		11				I/99		-5.1										II/96		15		17						III/97		15		1.9

		II/99		11.4				II/99		-5										I/97		21.9		29						I/98		21.9		2.3

																				II/97		22.7		19						III/98		22.7		2.4

								inv2		korotettu		korotus18								I/98		24.8		28						I/99		24.8		2.6

										12 kk		6 kk								II/98		17.9		15						III/99		17.9		3.2

								I/94				21								I/99		16		19						I/00		16		2.8

								II/94				19								II/99		13.9		15						III/00		13.9		1.9

								I/95				23								I/00		23		26						I/01E		23		2.8

								II/95				15								II/00		20		14						III/01		20

																				I/01		20								I/02		20

								I/96		8.7		12						I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

								II/96		15.6		13				tuonti, kaikki yritykset		8		5		7		7		5		8		6		6		5		4		4		5		5		3		5

								I/97		20.1		23

								II/97		20.2		18						I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00		I/01

								I/98		16.9		24				vienti, kaikki yritykset		24		18		19		17		12		15		10		9		9		8		6		6		8		7		10

								II/98		19.3		14				vienti, vientiä harjoittavat yritykset																						25		28		35		28		37

								I/99		12.9		13						I/94		II/94		I/95		II/95		I/96		II/96		I/97		II/97		I/98		II/98		I/99		II/99		I/00		II/00

								II/99		13		11						51		39		40		37		32		30		39		33		41		22		29		24		33		21

								I/00		14		13

								II/00		13		8

								I/01		10
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taulukko1.Aineisto

		

						Painottamaton				Painotettu

						n=		%		n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		1752		44%		560		14%

				Rakentaminen		301		7%		635		16%

				Palvelut		1436		36%		1897		47%

				Kauppa		534		13%		931		23%

		VIENTITOIMINTA		Ei vientiä		2761		69%		3078		77%

				Vientiä		1262		31%		945		23%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1827		45%		1588		39%

				5 - 9 henkilöä		870		22%		954		24%

				10 - 49 henkilöä		1088		27%		1252		31%

				50 - 249 henkilöä		238		6%		230		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1332		33%		1112		28%

				2 - 5 mmk		1133		28%		1099		27%

				6 - 10 mmk		507		13%		604		15%

				11 - 20 mmk		388		10%		458		11%

				Yli 20 mmk		474		12%		553		14%

				Ei vastausta		189		5%		198		5%

		ALUE (maakunta)		Helsinki		324		8%		566		14%

				Muu Uusimaa		423		11%		627		16%

				Varsinais-Suomi		361		9%		398		10%

				Satakunta		240		6%		186		5%

				Häme		113		3%		129		3%

				Päijät-Häme		164		4%		150		4%

				Pirkanmaa		356		9%		364		9%

				Kaakkois-Suomi		229		6%		218		5%

				Etelä-Savo		179		4%		124		3%

				Pohjois-Savo		202		5%		170		4%

				Pohjois-Karjala		185		5%		117		3%

				Keski-Suomi		215		5%		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		224		6%		169		4%

				Pohjanmaa		111		3%		101		3%

				Keski-Pohjanmaa		145		4%		122		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		208		5%		189		5%

				Kainuu		157		4%		58		1%

				Lappi		187		5%		150		4%

		ALUE (lääni)		Etelä-Suomi		1253		31%		1690		42%

				Länsi-Suomi		1610		40%		1490		37%

				Itä-Suomi		566		14%		411		10%

				Pohjois-Suomi		594		15%		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3363		84%		3272		81%

				Muu johtaja		302		8%		322		8%

				Päällikkö / muu esimies		358		9%		429		11%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		2035		51%		1886		47%

				Ei		1988		49%		2137		53%

		YHTEENSÄ				4023		100%		4023		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni

		AINEISTON RAKENNE

						n(w)=		%

		PÄÄTOIMIALA		Pk-teollisuus		560		14%

				Rakentaminen		635		16%

				Palvelut		1898		47%

				Kauppa		932		23%

		VIENTITOIMINTA		Kotimarkkinayritykset (ei vientiä)		3176		79%

				Vientiä harjoittavat yritykset		849		21%

		HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ		1 - 4 henkilöä		1474		37%

				5 - 9 henkilöä		1061		26%

				10 - 49 henkilöä		1247		31%

				50 - 249 henkilöä		242		6%

		LIIKEVAIHTO 1999		1 mmk tai alle		1090		27%

				2 - 5 mmk		1097		27%

				6 - 10 mmk		582		14%

				11 - 20 mmk		451		11%

				Yli 20 mmk		539		13%

				Ei vastausta		266		7%

		ALUE (Suomen Yrittäjät)		Helsinki		560		14%

				Muu Uusimaa		634		16%

				Varsinais-Suomi		398		10%

				Satakunta		185		5%

				Häme		134		3%

				Päijät-Häme		147		4%

				Pirkanmaa		364		9%

				Kaakkois-Suomi		218		5%

				Etelä-Savo		124		3%

				Pohjois-Savo		170		4%

				Pohjois-Karjala		117		3%

				Keski-Suomi		185		5%

				Etelä-Pohjanmaa		169		4%

				Pohjanmaa		108		3%

				Keski-Pohjanmaa		114		3%

				Pohjois-Pohjanmaa		191		5%

				Kainuu		58		1%

				Lappi		150		4%

		ALUE (LÄÄNIT)		Etelä-Suomi		1691		42%

				Länsi-Suomi		1490		37%

				Itä-Suomi		411		10%

				Pohjois-Suomi		432		11%

		VASTAAJAN ASEMA		Yrittäjä/toimitusjohtaja		3267		81%

				Muu johtaja		266		7%

				Päällikkö / muu esimiesasema		491		12%

		SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN		Kyllä		1818		45%

				Ei		2207		55%

		YHTEENSÄ				4025		100%

		*) Pohjois-Suomi = Oulun lääni + Lapin lääni
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