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PK-yritysten suhdanteet

Pienten ja keskisuurten yritysten 
suhdannekehitys oli alkukesällä melko 
vaisua. Myynti kasvoi lähinnä vain 
palvelualoilla, ja myös henkilöstön 
kehitys jäi vaatimattomaksi.

EK:n heinäkuussa 2012 tekemän 
tiedustelun mukaan pk-yritykset 
kuvaavat tämänhetkistä suhdanne-
tilannettaan enimmäkseen hieman 
normaalia heikommaksi. Ainoastaan 
keskisuuret rakennusyritykset arvioi-
vat suhdanteitaan tavanomaisiksi. 

Näkymät varovaiset erityisesti 
pienimmissä yrityksissä

Näkymät kuluvan vuoden loppupuo-
lelle ovat varovaiset. Suhdanteiden 
ennustetaan valtaosin heikkenevän 
jonkin verran. Ainoastaan keskisuurten 
palvelu- ja teollisuusyritysten suhdan-
netilanne pysyisi lähes vakaana. 

Pienten ja keskisuurten teollisuus-
yritysten suhdannenäkymien saldo-
luku oli heinäkuussa -12. Saldoluku 
lasketaan vähentämällä suhdanteiden 
paranemista odottavien vastaajien pro-
senttiosuudesta niiden heikkenemistä 
ennustavien osuus. 
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Suhdannenäkymät

Rakentamisessa lähikuukausien suh-
dannenäkymät laskivat lukemaan -18 ja 
pk-palveluyrityksissä tasolle -6. 

Kasvua ei juuri odoteta 
loppuvuonna

Pienten ja keskisuurten palveluyri-
tysten myynti lisääntyi alkukesällä, 
vaikka sen kasvu hidastuikin aiem-
masta. Teollisuudessa tuotanto pysyi 
ennallaan ja rakentamisessa se aleni 
jonkin verran. 

Lähikuukausien aikana pk-teolli-
suusyritysten tuotanto kasvaisi loivasti 
ja rakentamisessa se laskisi yhä vähän. 
Pienten palveluyritysten myynnin kas-
vu hidastuisi jo melko verkkaiseksi, 
kun taas keskisuurilla yrityksillä kasvu 
olisi vielä kohtalaista. 

Henkilöstön määrä 
laskee teollisuudessa ja 
rakentamisessa

Henkilöstön määrä kasvoi alkukesällä 
ainoastaan palvelualojen pk-yrityksis-

    Alkukesän suhdannekehitys 
varsin vaisua

   Tämänhetkinen tilanne vähän 
alle keskimääräisen

    Näkymät loppuvuodelle varo-
vaiset - suhdanteiden ennuste-
taan heikkenevän jonkin verran

    Tuotannon kasvua ei odoteta: 
ainoastaan keskisuurilla palvelu-
yrityksillä kasvunäkymiä
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Riittämätön kysyntäKannattavuus

PK-Suhdannebarometrin vastaajat ja henkilökuntaluokka

Teollisuus
Vastaajia 269 73 196
Liikevaihto yhteensä, Milj EUR 6 024 332 5 692
Henkilöstö yhteensä 25 041 1 845 23 196

Rakentaminen
Vastaajia 69 45 24
Liikevaihto yhteensä, Milj EUR 1 086 240 846
Henkilöstö yhteensä 3 674 1 126 2 548

Palvelut
Vastaajia 387 261 126
Henkilöstö yhteensä 19 230 5 727 13 503

Yhteensä Alle 50 50-249

sä. Teollisuudessa ja rakentamisessa se 
laski hieman. 

Henkilöstöennusteet ovat kaikilla 
toimialoilla varovaiset. Työvoiman 
määrän ennustetaan alenevan yhä sekä 
teollisuudessa että rakentamisessa. Pk-
palveluyritysten työllisyyden kasvu 
päättyisi. 

Kustannusten nousu painaa 
kannattavuutta

Kustannukset ovat nousseet melko 
yleisesti. Kannattavuus heikkeni 

rakentamisessa ja jonkin verran myös 
palvelualoilla. Teollisuuden pk-yritys-
ten kannattavuus oli vakaa. 

Rakentamisessa sekä 
työvoimapulaa että heikkoa 
kysyntää

Sekä teollisuuden että rakentamisen 
pk-yritysten tilauskanta oli hieman alle 
tavanomaisen. 

Vapaata kapasiteettia on teolli-
suudessa edelleen melko runsaasti 

(35 % yrityksistä). Rakentamisessa 
käyttöaste on kohtalaisen korkea, ja 
vapaata kapasiteettia on 13 prosentilla 
yrityksistä.

Heikko kysyntä on pysynyt ylei-
simpänä toiminnan esteenä teollisuu-
dessa ja palveluissa. Rakentamisessa 
sekä työvoimapula että heikko kysyntä 
olivat melko yleisiä.



4 | PK-Suhdannebarometri   | Elokuu 2012  |  Elinkeinoelämän keskusliitto EK 

Teollisuus

Pienten ja keskisuurten teollisuusyri-
tysten suhdannekehitys oli alkukesällä 
odotetusti melko vaatimatonta. Tuo-
tanto pysyi lähestulkoon ensimmäisen 
neljänneksen tasolla. Tämänhetkistä 
suhdannetilannetta luonnehditaan 
keskinkertaista heikommaksi etenkin 
pienissä yrityksissä.  

Odotukset lähikuukausille ovat hei-
kentyneet keväisestä. Erityisesti pienet 
yritykset odottavat suhdanteiden 
pehmenemistä loppuvuonna. Myös 
keskisuurten yritysten suhdanteet oli-
sivat heikentymässä aavistuksen. 

Näkymät heikentyneet

Suhdannenäkymien saldoluku oli 
pk-teollisuusyrityksillä heinäkuussa 
lukemassa -12. Vastaava saldoluku 
oli huhtikuussa vielä +10. Saldoluku 
lasketaan siten, että suhdanteiden 
paranemista odottavien yritysten 
prosenttiosuudesta vähennetään niiden 
heikkenemistä odottavien osuus. 

Heinäkuun tiedustelussa 9 prosent-
tia pk-teollisuusyrityksistä ennusti 
suhdannenousua kuluvan vuoden 
loppupuoliskolle. Tilanteen heikkene-

   Alkukesän suhdannekehitys 
odotetusti melko vaisua, eikä 
tuotanto kasvanut 

   Henkilöstön ennustetaan 
supistuvan hieman

   Suhdannenäkymät lähikuu-
kausille heikentyneet (saldoluku 
-12)

   Pienten yritysten arviot 
selvästi varovaisempia kuin 
keskisuurten
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Suhdannenäkymät

mistä odotti puolestaan 21 prosenttia 
vastaajayrityksistä. Vakaata suhdanne-
kehitystä lähikuukausille ennusti 70 % 
vastaajista. 

Näkymät lähitulevaisuuteen ovat 
pk-teollisuusyrityksillä hieman varo-
vaisemmat kuin suurilla yrityksillä.

Pk-teollisuusyritysten tuotanto 
pysyi alkukesällä lähes ennallaan. Ke-
hitys jäi aavistuksen edellisen tiedus-
telun odotuksia heikommaksi. 

 Seuraavan kolmen kuukauden 
aikana tuotannon arvioidaan kasvavan 
hienoisesti. Sen sijaan viimeiselle 
vuosineljännekselle ei ole juuri kas-
vuodotuksia. 

Uudet tilaukset loivassa 
laskussa

Pk-teollisuusyritykset saivat alku-
kesällä hieman niukemmin uusia 
tilauksia kuin tammi–maaliskuussa. 
Kehitys vastasi kolme kuukautta sitten 
esitettyjä arvioita.

Myös tilauskanta supistui vähän. 
Se on sekä pienillä että keskisuuril-
la yrityksillä vähän keskimääräistä 
matalampi. 
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Lähikuukausien aikana tilausten 
määrän arvioidaan pysyvän ennallaan 
tai laskevan loivasti.  

Valmiiden tuotteiden varastot 
pysyivät alkukesällä lähellä keskimää-
räistä tasoa.  

Henkilöstön ennustetaan 
supistuvan vähän

Pk-teollisuusyritysten henkilöstön 
määrä laski hieman alkukesällä. Myös 
odotukset syksylle ovat varovaiset, ja 
henkilöstön ennustetaan supistuvan 

jopa vähän nopeammin.  
Myyntihinnat pysyivät lähes ennal-

laan, mutta kustannukset kohosivat 
jonkin verran. Kannattavuus pysyi 
likimain vakaana. Lähikuukausina 
hintojen ennustetaan pysyvän vakaina. 
Kustannusten nousu jatkuisi, mutta 
hidastuisi hieman.

Kapasiteetin käyttöaste parani 
vähän, mutta on edelleen vain koh-
talainen. Heinäkuussa 35 prosentilla 
yrityksistä oli liikaa kapasiteettia ky-
syntään nähden. Kapasiteettia oli sopi-
vasti 55 prosentilla ja siitä oli pulaa 10 
prosentilla pk-teollisuusyrityksistä. 

Kysyntä yleisesti melko heikkoa

 Heikko kysyntä on edelleen selvästi 
yleisin toiminnan kasvun este. Ky-
syntää kuvasi heikoksi 42 prosenttia 
vastaajista. Työvoimapulaa koki 9 % 
pk-teollisuusyrityksistä 

Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen 36 11 9 24 28 9 -39 -26 10 -12
Suhdannetilanne tällä hetkellä -41 -7 -12 -14 1 1 -29 -29 -28 -18
                   muu este 3 1 2 1 2 2 1 5 0 2
                   riittämätön kysyntä 50 38 40 40 28 34 43 48 44 42
                   puute kapasiteetista 4 15 9 4 10 7 6 3 2 11
Esteenä      ammattityövoiman puute (% vastaajista) 3 5 6 5 6 10 6 4 14 9
Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 58 56 55 49 47 48 55 57 58 62
Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -2 6 -10 10 17 -8 -25 -21 7 -14
Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -16 16 3 0 14 19 -14 -16 5 7
Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 39 15 11 23 40 11 -11 -9 29 -1
Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 20 47 33 23 30 30 -1 -14 10 6

 I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV 
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 2010 2011 2012
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Rakentaminen

Pienet ja keskisuuret rakennusyrityk-
set kuvaavat suhdannetilannettaan 
keskimäärin hieman tavanomaista 
heikommaksi, mutta vaihtelu yritysten 
välillä on melko suurta. Tuotannon ja 
henkilöstön määrä laski vähän alku-
kesällä. 

Odotukset lähikuukausille ovat 
aiempaa heikommat. Yleisen suhdan-
netilanteen ennustetaan synkkenevän 
jonkin verran loppuvuonna. 

Odotukset heikentyneet: 
tilanne synkkenee jonkin verran 
loppuvuonna

Suhdanneodotukset lähikuukausille 
ovat aiempaa vaisummat sekä pienissä 
että keskisuurissa rakennusyrityksissä. 
Suhdannekuvan ennustetaan synkke-
nevän jonkin verran loppuvuonna. 

Kaikkien pk-rakennusyritysten 
suhdanneodotuksia mittaava saldoluku 
oli heinäkuussa -18. Vastaava lukema 
oli huhtikuun tiedustelussa -6. 

Vain yksi prosentti pk-rakennus-
yrityksistä ennusti suhdanteiden 

   Tämänhetkinen tilanne vähän 
tavanomaista heikompi - vaihte-
lu yritysten välillä suurta

   Tuotannon ja henkilöstön 
määrä laski vähän alkukesällä

   Näkymät heikentyneet 
(saldoluku -18): suhdanteet 
synkkenevät jonkin verran

   Kustannusten voimakas 
nousu on heikentänyt kannatta-
vuutta

    Suhdannekuva hajanainen: 
sekä työvoimapula että heikko 
kysyntä melko yleisiä

-60

-40

-20

0

20

40

60

2008 2009 2010 2011 2012

Saldo, kausitasoitus Nousussa (+)

Laskussa (-)

Toteutunut tuotanto
Tuotanto-odotus

Tuotanto ja 
tuotanto-odotus

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2008 2009 2010 2011 2012

Saldo

Alle 50 henkeä
50-249 henkeä

Suhdannenäkymät

vahvistuvan loppuvuonna. Tilanteen 
heikkenemistä odotti 19 prosenttia 
vastaajista, ja 80 % arvioi suhdantei-
den pysyvän ennallaan.

Tuotanto supistui vähän 
– ei kasvuodotuksia 
loppuvuodellekaan

Pienten ja keskisuurten rakennusyri-
tysten tuotanto supistui alkukesällä 
jonkin verran, mutta kehitys oli silti 
hieman parempaa kuin yritykset arvi-
oivat kolme kuukautta sitten.  

Lähikuukausina tuotantomäärien 
ennustetaan alenevan yhä hieman. 

Pienet ja keskisuuret rakennusyri-
tykset saivat toisella neljänneksellä 
jonkin verran niukemmin uusia tila-
uksia kuin vuoden alussa. Tilauskanta 
pysyi lähes ennallaan, ja sen tasoa 
kuvataan vähän tavanomaista mata-
lammaksi.

Valmiita asuntoja on myymättä 
tavanomainen määrä.



  Elinkeinoelämän keskusliitto EK  | PK- Suhdannebarometri  |  Elokuu 2012 | 7

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2008 2009 2010 2011 2012

Saldo Alle 50 henkeä
50-249 henkeä

Tilauskanta

-60

-40

-20

0

20

40

60

2008 2009 2010 2011 2012

Nousussa (+)

Laskussa (-)

Saldo, kausitasoitus

Henkilöstö
Henkilöstöodotus

0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010 2011 2012

Liikaa kapasiteettia

Sopivasti kapasiteettia

Liian vähän kapasiteettia

Tuotantokapasiteetti
Henkilöstö ja 

henkilöstöodotus

Kustannusten nousu painaa 
kannattavuutta

Pk-rakennusyritysten henkilöstön 
määrä aleni jonkin verran toisella 
vuosineljänneksellä. Kehitys vasta-
si kolme kuukautta sitten esitettyjä 
arvioita.  Lähikuukausina työvoiman 
määrän arvioidaan laskevan edelleen 
melko yleisesti.

Myyntihinnat kohosivat vähän 
alkukesän aikana. Kustannusten nousu 
oli kuitenkin samaan aikaan voima-
kasta. Kannattavuus heikkeni jonkin 
verran edellisvuoteen verrattuna. 

Hintojen nousun ennustetaan päätty-
vän alkusyksyllä. Kustannusten nousu 
jatkuisi hieman alkukesää hitaampana. 

Suhdannekuva melko 
hajanainen

Tuotantokapasiteetin käyttöaste on 
kohentunut vähän alkuvuoden aikana.  
Silti 13 prosentilla pk-rakennusyri-
tyksistä on yhä vapaata kapasiteettia. 
Huhtikuussa vastaava tilanne oli 20 
prosentilla vastaajista. 

Suhdannekuvan hajanaisuudesta 
kertoo se, että samaan aikaan sekä 
riittämätön kysyntä että työvoimapula 
ovat melko yleisiä toiminnan esteitä. 

Heinäkuussa 36 % yrityksistä kärsi 
heikosta kysynnästä (huhtikuussa 43 
%). Työvoimapulaa koki myös 36 % 
vastaajista (huhtikuussa 38 %). 

Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen 17 10 -20 -8 26 6 -49 -26 -6 -18
Suhdannetilanne tällä hetkellä -28 -6 -21 -29 7 11 -13 -17 -25 -7
                   muu este 6 3 3 3 4 3 13 13 16 16
                   riittämätön kysyntä 51 33 37 39 36 27 38 45 43 36
                   puute kapasiteetista 1 12 2 1 1 6 1 1 1 8
Esteenä      ammattityövoiman puute (% vastaajista) 16 27 4 7 9 34 20 34 38 36
Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 74 58 45 53 46 58 67 76 78 77
Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 40 1 -24 -3 20 14 -20 -32 9 -17
Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 3 26 -5 -20 8 50 16 -17 -2 14
Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 31 7 -4 -8 31 21 -23 -24 2 11
Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -5 19 4 -2 12 29 20 -6 -30 -7

 I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV 
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 2010 2011 2012
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Palvelut

Pienten ja keskisuurten palveluyri-
tysten suhdannekuvassa ei tapahtunut 
suuria muutoksia alkukesällä. Myynti 
kasvoi edelleen kohtalaisesti, mutta tä-
mänhetkistä tilannetta kuvataan vähän 
keskimääräistä heikommaksi. 

Näkymät aiempaa vaisummat

Suhdannenäkymät lähitulevaisuu-
teen ovat heikentyneet jonkin verran. 
Pienet palveluyritykset odottavat 
suhdanteiden synkkenevän hieman 
vuoden loppupuoliskolla. Sen sijaan 
keskisuurten palvelualojen yritysten 
suhdannekuva pysyisi melko vakaana. 

Pk-palveluyritysten suhdannenä-
kymiä mittaava saldoluku oli hei-
näkuussa tehdyssä tiedustelussa -6. 
Huhtikuussa vastaava lukema oli +2. 
Saldoluku saadaan vähentämällä nou-
sua odottavien yritysten prosenttiosuu-
desta laskua ennakoivien osuus.  

Heinäkuussa 6 % vastaajista en-
nusti suhdanteiden paranevan vuoden 
2012 jälkipuoliskolla. Käännettä hei-
kompaan odotti 12 prosenttia ja vakaa-

   Tämänhetkinen suhdanneti-
lanne hieman alle normaalin

    Keskisuurten yritysten myyn-
tikehitys melko hyvää - myös 
odotukset kohtalaiset

   Kustannusten nousu on kään-
tänyt kannattavuuden heikom-
paan

   Erityisesti pienten yritysten 
suhdannenäkymät painuneet 
loivasti miinukselle
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Suhdannenäkymät

ta kehitystä puolestaan 82 prosenttia 
palvelualojen vastaajayrityksistä.

Keskisuurten yritysten 
myyntiodotukset vielä melko 
suotuisia

Pienten ja keskisuurten palveluyritys-
ten myynti jatkoi kasvussa kevään ja 
alkukesän aikana, vaikka kasvuvauhti 
hidastuikin. Keskisuurten yritysten 
kasvu oli silti vielä melko vauhdikas-
ta, pienillä taas myynnin lisäys jäi jo 
melko vähäiseksi. 

Keskisuurten yritysten odotukset 
myynnin kehityksestä lähikuukausina 
ovat vielä melko suotuisat, sillä  ne 
odottavat yleisesti myynnin kasvua. 
Sen sijaan pienten yritysten myynnin 
kasvun hidastuisi edelleen vähän.  

Pk-yritysten henkilöstön määrä 
kasvoi alkukesällä vähän. Lähikuukau-
sina henkilöstön kasvun ennustetaan 
kuitenkin päättyvän sekä pienissä että 
keskisuurissa palveluyrityksissä.
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Kannattavuus heikentynyt 
vähän

Palveluyritysten myyntihinnat ko-
hosivat alkukesällä, mutta nousu oli 
hitaampaa kuin vuoden alussa. Kus-
tannusten nousu jatkui, mutta myös se 
hidastui vähän. Kannattavuus kääntyi 
hieman heikompaan. 

Lähikuukausien aikana sekä hinto-
jen että kustannusten nousun arvioi-
daan hidastuvan yhä hieman. 

Kysyntä monilla yrityksillä 
heikkoa

Pk-palveluyritykset kuvaavat heikkoa 
kysyntää merkittävimmäksi toiminnan 
kasvun esteeksi. Heinäkuussa 23 % 
vastaajista kuvasti kysyntää vaisuksi 
(huhtikuussa 21 %). 

Ammattityövoimapulaa esiintyy 
jonkin verran. Heinäkuussa pulaa hen-
kilöstöstä oli 13 prosentilla yrityksistä 
(huhtikuussa 16 %). 

Suhdannenäkymät lähitulevaisuuteen 4 12 23 21 18 11 -14 -6 2 -6
Suhdannetilanne tällä hetkellä -23 -12 -5 -2 2 0 -5 -5 -10 -13
                   muu este 2 2 4 4 3 4 3 3 3 3
                   riittämätön kysyntä 28 22 25 26 16 19 17 19 21 23
                   puute kapasiteetista 3 2 2 3 5 1 2 2 2 2
Esteenä      ammattityövoiman puute (% vastaajista) 9 9 11 11 20 20 17 17 16 13
Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 43 33 42 41 41 42 37 36 39 39
Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 5 -6 3 5 17 9 -5 -7 10 -3
Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 2 3 8 6 9 10 3 2 2 10
Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 25 17 28 21 44 30 20 10 20 9
Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 16 22 29 23 34 29 33 22 24 15

 I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV 
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 2010 2011 2012



10 | PK-Suhdannebarometri   | Elokuu 2012  |  Elinkeinoelämän keskusliitto EK 

Pitkiä aikasarjoja

-60

-40

-20

0

20

40

60

2008 2009 2010 2011 2012

Saldo
Alle 50 henkeä
50-249 henkeä

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Saldo

Tilauskanta
Suhdannenäkymät

Teollisuuden suhdannenäkymät ja tilauskanta

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Saldo
Tilauskanta

Suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät ja tilauskanta

Palvelujen suhdannenäkymät



  Elinkeinoelämän keskusliitto EK  | PK- Suhdannebarometri  |  Elokuu 2012 | 11

EK:n PK-Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n 
suhdannetiedustelut antavat tietoa 
koko yksityisen sektorin suhdan-
netilanteesta ja -odotuksista. EK:n 
tiedusteluissa yhdistyvät TT:n ja Pal-
velutyönantajien aikaisemmat suhdan-
netiedustelut ja -julkaisut. 

Teollisuuden suhdannetiedusteluja on 
tehty Suomessa neljännesvuosittain 
vuodesta 1966 alkaen sekä kuukau-
sittain vuodesta 1993. Palvelualoilla 
on tehty suhdannetiedusteluja vuosit-
tain 1980-luvulta ja puolivuosittain 
1990-luvun lopulta. 

Tässä PK-Suhdannebarometrissa on 
esitetty EK:n uusimman suhdanne-
tiedustelun tulokset koko yksityisen 

Suhdannetiedustelumenetelmä

sektorin pienistä ja keskisuurista 
yrityksistä. 

Pieniksi yrityksiksi lasketaan kan-
sainvälisen määritelmän mukaan alle 
50 henkeä työllistävät yritykset ja 
keskisuuriksi 50–249 henkeä työllistä-
vät yritykset. 

PK-Suhdannebarometrin historiatiedot 
on kerätty TT:n aiemmassa Suhdanne-
barometrissa (teollisuus, rakentaminen 
ja muutamat palvelualat) sekä PT:n 
suhdannetiedustelusta (useimmat pal-
velualat). Menetelmämuutoksen vuok-
si palvelualojen aiemmat tiedot eivät 
ole kaikilta osin täysin vertailukelpoi-
sia uusimpien havaintojen kanssa. 
Elokuusta 2010 lähtien tiedustelussa 

on käytössä uusi TOL2008-toimiala-
luokitus, joka muuttaa jonkin verran 
yritysten luokittelua eri toimialoille. 
Muutokset aiempaan nähden eivät 
kuitenkaan ole merkittäviä. 

EU:n komissiolla on yhteinen suh-
dannetiedustelujärjestelmä, johon 
osallistuvat tutkimuslaitokset tekevät 
yhdenmukaisia tiedusteluja kaikissa 
EU-maissa. EK:n suhdannetiedustelut 
ovat osa EU:n komission suhdanne-
kyselyjä. Kaikkiaan vastaavanlaisia 
tiedusteluja tehdään nykyisin yli 50 
maassa. 

Suhdannetiedustelu-
menetelmä

Suhdannetiedusteluilla selvitetään 
yritysjohdon näkemyksiä taloudelli-
sesta tilanteesta sekä lähitulevaisuutta 
koskevia odotuksia. Tiedusteluilla 
etsitään ennen muuta suhdanteiden 
käännepisteitä, mutta ne kuvaavat 
myös yleisemmin yritysten suhdanne-
kehitystä ja antavat tietoja ongelma-
alueista.

Tiedustelujen kysymykset ovat val-
taosin laadullisia, ja niissä on tyy-
pillisesti kolme vastausvaihtoehtoa. 
Kyselyllä kartoitetaan esimerkiksi sitä, 
onko vastaajayrityksen tuotanto tai 

työvoima kasvanut (+), pysynyt en-
nallaan (=) vai vähentynyt (-). Osassa 
kysymyksiä vastaajia pyydetään esittä-
mään vastaava arvio lähitulevaisuuden 
kehityksestä. Joitakin muuttujia, kuten 
tilauskantaa ja varastoja, pyydetään 
vertaamaan myös normaaliin.

Teollisuudessa yrityskohtaiset 
vastaukset on painotettu vastaajayri-
tyksen liikevaihdolla ja palveluissa 
henkilökunnan määrällä. Toimialojen 
keskinäisessä vertailussa painoina on 
käytetty jalostusarvopainoja. Pien-
ten yritysten aliedustus otoksessa on 

korjattu niin, että niiden osuus vastaa 
todellista osuutta kullakin toimialalla.

Vastaukset esitetään julkaisussa 
useimmiten ns. saldolukuina. Saldolu-
ku on positiivista kehitystä kuvannei-
den osuus vähennettynä negatiivista 
kehitystä kuvanneiden osuudella. Jos 
esimerkiksi 30 % vastaajista (pai-
notettuna) on vastannut tuotantonsa 
kasvaneen, 50 prosenttia pysyneen 
ennallaan ja 20 % vähentyneen, saldo-
luku on 30–20 eli +10.
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