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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Toukokuu 2016Häme

Hämeen palvelualojen yritysten suh-
danteet pysyivät lievästi normaalia 
heikommissa lukemissa alkuvuoden 
2016 aikana. Suhdannetilanne-ky-
symyksen saldoluku oli huhtikuussa 
-18, kun saldoluku oli viime tammi-
kuussa -14.

Suhdannenäkymien saldolu-
ku oli huhtikuussa -4 (tammikuus-
sa -2). Valtaosa vastaajista, 92 %, ar-
vioi suhdanteiden pysyvän lähikuu-
kausina ennallaan. Paranemista odot-
taa 2 % alasta ja 6 % ennakoi heikke-

Hämeen teollisuuden ja rakentami-
sen suhdannetilanne oli huhtikuus-
sa tavanomaista heikompi (saldolu-
ku -38).

Suhdanneodotukset lähikuukau-
sille kohentuivat alkuvuoden aika-
na. Suhdannenäkymien saldoluku oli 
huhtikuussa 4, kun vastaava saldolu-
ku oli tammikuisessa tiedustelussa -1.

Huhtikuussa paranemista ennakoi 
24 % alueen vastaajista ja suhdanne-
laskua odotti 20 % alasta. Ennallaan 
tilanteen uskoi pysyvän 56 % yrityk-

sistä. Hämeen yritysten suhdanneo-
dotukset ovat hieman koko maan kes-
kiarvoa vaisummat.

Tuotantomäärät pysyivät alkuvuo-
den aikana likimain ennallaan. Tuo-
tannon ennakoidaan kausivaihtelu 
huomioon ottaen supistuvan lievästi 
kesän alussa.

Tuotantokapasiteetti oli huhtikuus-
sa vain osittain hyödynnettynä, sil-
lä kapasiteettia oli vajaakäytössä 41 
%:lla vastaajista. Tilauskirjat oli-
vat tavanomaista ohuemmat, saldolu-

   Suhdanneodotukset loivassa 
nousussa, saldoluku 4

nemistä. Hämeen yksityisten palve-
lualojen suhdanneodotukset ovat hi-
venen koko maan keskiarvoa vaisum-
mat.

Myyntimäärät supistuivat aavis-
tuksen verran vuoden 2016 ensim-
mäisellä neljänneksellä. Myyntimää-
rät pysynevät keskimäärin ennallaan 
seuraavan puolen vuoden ajan.

Henkilöstön määrä väheni lievästi 
tammi-maaliskuussa. Työvoimaa ar-
vioidaan vähennettävän hivenen lähi-
kuukausinakin, jos huomioidaan nor-

ku -27. Valmiiden tuotteiden varastot 
olivat normaalilukemissa. Henkilös-
tön määrä pieneni vuoden 2016 alus-
sa. Työvoima supistunee kausivaihte-
lu huomioiden hieman myös lähikuu-
kausina. 

Kysynnän heikkouden arvioi ra-
joittavan tuotantoa 30 % vastaajista. 
Ammattitaitoisesta työvoimasta oli 
pulaa 7 %:lla. Hintakehitys on ollut 
viime kuukausina vaisua ja kannatta-
vuus on jäänyt vuoden takaista hei-
kommaksi.

maali kausivaihtelu.
Tuotantokapeikkoja oli huhti-

kuussa 21 %:lla Hämeen yrityksis-
tä. Heikko kysyntä oli ongelmana 18 
%:lla vastaajista ja ammattitaitoisesta 
työvoimasta oli pulaa 3 %:lla alasta.

Kustannusten arvioidaan nousseen 
hivenen vuoden 2016 alussa, mut-
ta samaan aikaan myyntihintojen ar-
vioidaan laskeneen lievästi. Kannat-
tavuus on jäänyt vuoden takaista hei-
kommaksi.

   Suhdannetilanne pysynyt en-
nallaan hieman normaalia heikom-
malla tasolla 

   Suhdannenäkymät aavistuksen 
verran miinuksella, saldoluku -4

 Myyntimäärät säilynevät likimain 
muuttumattomina lähikuukausina

   Tämänhetkinen tilanne yhä 
normaalia huonompi

   Tuotantokapasiteetti ylittää 
kysynnän - tilauskirjat tavallista 
ohuemmat
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 2 92 6 -4
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 0 82 18 -18

   muu tuotantokapeikko 0 0
   rahoitusvaikeudet 2 2
   riittämätön kysyntä 18 18
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 3 3
Tuotannon kasvun esteet 21 21

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 11 74 15 -4
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 6 78 16 -10

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 3 92 5 -2
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 6 87 7 -1
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 4 86 10 -6

Henkilökunta 3577
Yrityksiä 27
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 24 56 20 4
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 12 38 50 -38

   muu tuotantokapeikko 3 3
   rahoitusvaikeudet 5 5
   riittämätön kysyntä 30 30
   puute kapasiteetista 4 4
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 7 7
Tuotannon kasvun esteet 47 47

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 23 60 17 6
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 17 47 36 -19

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 16 65 19 -3
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 17 39 44 -27

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 41 53 6 35

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 31 50 19 12
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 25 30 45 -20
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 26 41 33 -7

Henkilökunta 8286, Liikevaihto 2260 milj. euroa
Yrityksiä 55
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Häme
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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Toukokuu 2016Itä-Suomi

Itä-Suomen yksityisten palvelualo-
jen yritysten suhdannetilanne oli huh-
tikuussa selvästi normaalia heikompi 
(saldoluku -44). 

Suhdannenäkymät kohentuivat al-
kuvuoden aikana. Huhtikuussa suh-
danneodotuksien saldoluku oli 10, 
kun vastaava saldoluku oli tammikui-
sessa tiedustelussa -10. Huhtikuussa 
35 % vastaajista odotti paranemista 
ja 25 % yrityksistä ennakoi suhdan-
teiden olevan heikkenemässä. Ennal-
laan suhdanteet säilynevät 40 %:lla 
alasta. Itä-Suomen palveluyritysten 

suhdanneodotukset ovat vähän koko 
maan keskiarvoa paremmat.

Myyntimäärissä ei tapahtunut suu-
ria muutoksia alkuvuoden aikana. 
Myynti pysynee likimain ennallaan 
myös kevään ja alkukesän kuluessa.

Työvoiman määrä supistui lieväs-
ti tammi-maaliskuussa. Henkilöstöä 
palkattaneen lisää lähikuukausina, 
mutta lisäys on pääosin kausivaihte-
lusta johtuvaa.

Tuotantokapeikkoja ilmoitti huh-
tikuussa 58 % alueen palveluvastaa-
jista. Kysynnän riittämättömyys oli 

   Tilauskirjat pysyivät vuoden 
alussa alamaissa ja kapasiteettia 
on paljon vapaana

Itä-Suomen teollisuuden ja rakenta-
misen suhdannetilanne parani alku-
vuodesta 2016, mutta tilanne arvioi-
tiin huhtikuussa edelleen normaalia 
huonommaksi (saldoluku -23). 

Suhdannenäkymät olivat huhti-
kuussa tammikuun tavoin varovai-
sen myönteiset, saldoluku 16 (tammi-
kuussa 17). Huhtikuussa 25 % vas-
taajista odotti paranemista ja 9 % ar-
vioi suhdanteiden olevan heikkene-
mässä. Ennallaan suhdanteet säilyne-
vät 66 %:lla alueen vastaajista. Itä-

Suomen suhdannenäkymät ovat koko 
maan keskiarvoa valoisammat.

Tuotanto lisääntyi hieman vuoden 
2016 tammi-maaliskuussa. Tuotanto-
odotukset ovat luottavaiset ja tuotan-
non ennakoidaan lisääntyvän melko 
yleisesti kevään aikana. Tuotantoka-
pasiteetti on heikosti hyödynnettynä, 
sillä kapasiteetti oli huhtikuussa ko-
konaan käytössä vain 55 %:lla alasta.

Tilaustilanne oli huhtikuussa nor-
maalia huonompi, saldoluku -27. Va-
rastot olivat normaalilukemissa.

   Suhdanteiden ennakoidaan para-
nevan lähikuukausina, saldoluku 16

  Tuotanto-odotukset ovat luotta-
vaiset

Henkilöstöä palkattiin aavistuksen 
verran lisää alkuvuoden aikana. Työ-
voimaa lisätään myös kesällä, mutta 
henkilöstön kasvu johtuu kausivaih-
telusta. Ammattitaitoisesta työvoi-
masta oli pulaa 16 %:lla alasta. Ky-
syntä oli heikkoa 36 %:lla vastaajista.

Kannattavuuskehitys vaihtelee yri-
tyksittäin. Keskimäärin kannattavuus 
oli tammi-maaliskuussa vuoden ta-
kaista heikompi. Investoinnit ovat su-
pistuneet edellisen vuoden vastaavas-
ta ajankohdasta.

ongelmana 50 %:lla yrityksistä. Am-
mattitaitoisesta työvoimasta oli puu-
te 8 %:lla.

Myyntihintojen kehitys on ollut 
viime kuukausina vaimeaa ja kan-
nattavuus on jäänyt vuoden takaista 
huonommaksi. 

   Kysynnän heikkous on palveluyri-
tyksissä yleinen ongelma

 Myynti pysyi alkuvuoden aikana 
likimain ennallaan

   Suhdanneodotukset ovat hienoi-
sessa nousussa, saldoluku 10
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 35 40 25 10
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 13 30 57 -44

   muu tuotantokapeikko 1 1
   rahoitusvaikeudet 1 1
   riittämätön kysyntä 50 50
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 8 8
Tuotannon kasvun esteet 58 58

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 22 75 3 19
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 18 53 29 -11

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 33 40 27 6
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 37 24 39 -2
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 29 38 33 -4

Henkilökunta 8016
Yrityksiä 68
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 25 66 9 16
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 12 53 35 -23

   muu tuotantokapeikko 3 3
   rahoitusvaikeudet 6 6
   riittämätön kysyntä 36 36
   puute kapasiteetista 5 5
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 16 16
Tuotannon kasvun esteet 53 53

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 29 60 11 18
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 25 59 16 9

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 11 78 11 0
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 13 47 40 -27

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 45 44 11 34

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 49 47 4 45
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 25 43 32 -7
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 32 44 24 8

Henkilökunta 12290, Liikevaihto 3700 milj. euroa
Yrityksiä 79
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Itä-Suomi
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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Toukokuu 2016Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen yksityisten palve-
luyritysten suhdannetilanne synken-
tyi hivenen alkuvuoden 2016 aika-
na. Suhdannetilannetta kuvaavan ky-
symyksen saldoluku oli huhtikuus-
sa -27.

Suhdanteisiin ei odoteta lähikuu-
kausina suuria muutoksia, sillä suh-
dannenäkymien saldoluku oli huhti-
kuussa -1. Tammikuisessa tieduste-
lussa vastaava saldoluku oli -6. 

Huhtikuussa valtaosa vastaajista, 
81 %, arvioi suhdanteiden pysyvän 
lähikuukausina ennallaan. Heikkene-

mistä ennakoi kymmenesosa vastaa-
jista ja 9 % odotti paranemista. Kaak-
kois-Suomen palvelualojen suhdan-
nenäkymät ovat lievästi koko maan 
keskiarvoa vaisummat. 

Myynti väheni tammi-maaliskuus-
sa hieman. Myyntimäärien arvioi-
daan pysyvän lähes ennallaan lähi-
kuukausina. 

Henkilöstön määrässä ei tapahtu-
nut suuria muutoksia vuoden 2016 
alussa. Työvoiman määrä pienenty-
nee lievästi kevään ja kesän aikana.

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuus-

Suhdannetilanne arvioitiin huhti-
kuussa keskimäärin normaaliksi

Kaakkois-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdannetilanne oli huh-
tikuussa 2016 keskimäärin normaali.

Suhdanteiden odotetaan heikkene-
vän lähikuukausina aavistuksen ver-
ran. Suhdannenäkymien viimeisin 
saldoluku oli -4, kun saldoluku oli 
tammikuisessa tiedustelussa 0. Huhti-
kuussa 14 % vastaajista ennakoi suh-
danteiden heikkenemistä ja 10 % ar-
vioi suhdanteiden paranevan lähikuu-
kausina. Kaakkois-Suomen teollisuu-
den ja rakentamisen suhdanneodotuk-

set ovat alle koko maan keskiarvon.
Tuotanto lisääntyi aavistuksen ver-

ran alkuvuoden aikana. Lähikuukau-
sina tuotannon kasvu vauhdittunee 
edelleen hieman. Tuotantokapasiteet-
tia oli huhtikuussa paljon vapaana, 
sillä kapasiteetti oli kokonaan hyö-
dynnettynä vain 56 %:lla alueen yri-
tyksistä.

Tilauskirjat ovat laskeneet nor-
maalia ohuemmiksi, saldoluku -23. 
Valmistuotevarastot ovat likimain ta-
vanomaisella tasolla.

 Tuotantokapasiteettia on paljon
vapaana - tuotanto lisääntynee
keväällä

Henkilöstö väheni hieman vuoden 
2016 alussa. Työvoimaa palkataan li-
sää kesän lähestyessä, mutta lisäys 
johtuu pääosin kausivaihtelusta.

Kysyntä oli huhtikuussa heikkoa 
27 %:lla vastaajista ja 11 %:lla oli 
pulaa työvoimasta. 

Kannattavuuskehitys vaihtelee yri-
tyksittäin. Keskimäärin kannattavuus 
on lievästi vuoden takaista huonom-
pi. Kannattavuuden uskotaan hiipu-
van hivenen lähikuukausina.

sa kahdella kolmasosalla Kaakkois-
Suomen palveluvastaajista. Heikko 
kysyntä oli kasvun esteenä 42 %:lla 
vastaajista ja samaan aikaan ammatti-
työvoimasta oli puutetta 24 %:lla.

Kannattavuus jäi vuoden 2016 
alussa edellisvuotista heikommak-
si viimeaikaisen kustannusten nousun 
myötä. Kannattavuus pysynee heik-
kona myös lähikuukausina.

 Suhdanteiden ennakoidaan
pysyvän lähikuukausina ennallaan,
saldoluku -1

 Myynti väheni alkuvuoden
aikana ja kannattavuus hiipui

 Kysyntä arvioidaan yleisesti
heikoksi

 Suhdannenäkymät ovat aavis-
tuksen miinuksella, saldoluku -4
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 9 81 10 -1
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 4 65 31 -27

   muu tuotantokapeikko 0 0
   rahoitusvaikeudet 5 5
   riittämätön kysyntä 42 42
   puute kapasiteetista 2 2
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 24 24
Tuotannon kasvun esteet 67 67

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 6 74 20 -14
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 13 69 18 -5

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 17 64 19 -2
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 26 46 28 -2
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 11 64 25 -14

Henkilökunta 4465
Yrityksiä 60
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 10 76 14 -4
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 22 55 23 -1

   muu tuotantokapeikko 7 7
   rahoitusvaikeudet 1 1
   riittämätön kysyntä 27 27
   puute kapasiteetista 4 4
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 11 11
Tuotannon kasvun esteet 45 45

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 25 63 12 13
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 13 58 29 -16

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 5 94 1 4
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 11 55 34 -23

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 44 54 2 42

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 32 58 10 22
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 42 36 22 20
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 22 64 14 8

Henkilökunta 8618, Liikevaihto 4267 milj. euroa
Yrityksiä 55
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Kaakkois-Suomi
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Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Toukokuu 2016Keski-Suomi

Keski-Suomen palveluvastaajat arvi-
oivat huhtikuussa 2016 suhdanneti-
lanteen vain hieman normaalilukemia 
heikommaksi (saldoluku -10). 

Lähikuukausien suhdanneodotuk-
set ovat varovaisia ja tilanteen enna-
koidaan pysyvän pääosin ennallaan. 
Suhdannenäkymien viimeisin sal-
doluku oli 2, kun vastaava saldolu-
ku oli tammikuussa 16. Huhtikuussa 
suhdanteiden arvioi paranevan 12 % 
alasta ja 10 % ennakoi suhdanteiden 
heikkenevän. Ennallaan suhdanteet 
säilynevät 78 %:lla yrityksistä.

Keski-Suomen palvelujen suhdan-
neodotukset olivat huhtikuussa lähel-
lä koko maan keskiarvoa.

Myyntimäärät kasvoivat vuoden 
2016 alussa melko yleisesti. Myyn-
nin ennakoidaan lisääntyvän edelleen 
myös lähikuukausina. 

Työvoiman määrän arvioitiin säi-
lyneen likimain ennallaan vuoden 
2016 tammi-maaliskuussa. Henkilös-
tö pysynee nykylukemissa myös lä-
hikuukausina. Tuotantokapeikkoja il-
moitti huhtikuussa 36 % Keski-Suo-
men palveluyrityksistä. Kysyntä oli 

Keski-Suomen teollisuuden ja raken-
tamisen suhdannekuva kirkastui vuo-
den 2016 alussa. Tämänhetkinen ti-
lanne kuvattiin huhtikuussa silti yhä 
hivenen normaalia heikommaksi, sal-
doluku -18. 

Suhdannenäkymien saldoluku oli 
huhtikuussa 21, kun vastaava saldo-
luku oli tammikuisessa tiedustelus-
sa 8. Huhtikuussa 25 % vastaajista 
odotti suhdanteiden paranemista ja 4 
% arvioi suhdanteiden hiipuvan lähi-
kuukausina. Keski-Suomen suhdan-

nenäkymät ovat koko maan keskiar-
voa kirkkaammat.

Tuotantomäärät kasvoivat hieman 
vuoden 2016 alussa. Tuotannon en-
nakoidaan lisääntyvän myös kevään 
lopulla ja kesän alussa. Tuotantoka-
pasiteetti oli huhtikuussa kokonaan 
hyödynnettynä 64 %:lla alueen vas-
taajista.

Tilaustilanne on pysynyt normaa-
lia heikompana. Tilauskannan saldo-
luku oli huhtikuussa -36. Valmistuo-
tevarastot ovat normaalilukemissa.

   Suhdanneodotukset ovat nou-
sussa, saldoluku 21

   Tuotannon ennakoidaan lisään-
tyvän kevään ja alkukesän aikana

   Kysyntä on edelleen yleisesti 
vaimeaa - kannattavuus on hieman 
vuoden takaista parempi

Henkilöstöä palkattiin vähän lisää 
vuoden 2016 alussa. Toisella neljän-
neksellä työvoiman määrän ennakoi-
daan supistuvan lievästi.

Riittämätön kysyntä oli huhtikuus-
sa yleisin tuotantokapeikko, sillä se 
oli ongelmana 48 %:lla vastaajista. 
Ammattitaitoisesta työvoimasta oli 
pulaa 16 %:lla ja rahoitusvaikeuksia 
oli 10 %:lla alasta. 

Kannattavuus oli vuoden 2016 
alussa hivenen vuoden takaista pa-
rempi.

vaimeaa 28 %:lla alasta ja ammat-
titaitoisesta työvoimasta oli pulaa 8 
%:lla vastaajista. 

Kannattavuus on kohentunut vuo-
den 2016 alkukuukausina edellisen 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon ver-
rattuna.

   Suhdannetilanne on yhä hieman 
normaalia vaisumpi

   Suhdannekuva pysynee lähi-
kuukausina muuttumattomana, 
saldoluku 2

   Myynnin ennakoidaan lisäänty-
vän kevään ja alkukesän aikana
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 12 78 10 2
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 12 66 22 -10

   muu tuotantokapeikko 1 1
   rahoitusvaikeudet 6 6
   riittämätön kysyntä 28 28
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 8 8
Tuotannon kasvun esteet 36 36

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 10 80 10 0
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 11 73 16 -5

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 37 52 11 26
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 41 42 17 24
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 25 66 9 16

Henkilökunta 3419
Yrityksiä 43
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 25 71 4 21
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 19 44 37 -18

   muu tuotantokapeikko 8 8
   rahoitusvaikeudet 10 10
   riittämätön kysyntä 48 48
   puute kapasiteetista 4 4
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 16 16
Tuotannon kasvun esteet 65 65

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 22 40 38 -16
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 17 72 11 6

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 12 75 13 -1
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 3 58 39 -36

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 36 55 9 27

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 32 51 17 15
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 35 50 15 20
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 33 58 9 24

Henkilökunta 10147, Liikevaihto 2766 milj. euroa
Yrityksiä 53
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keski-Suomi
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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Toukokuu 2016Lounais-Suomi

   Suhdannetilanne oli huhtikuussa 
alkuvuoden lievästä paranemisesta 
huolimatta heikohko

   Tuotanto keskimäärin lähes 
ennallaan - kysyntä edelleen 
vaimeaa

Lounais-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdannetilanne parani 
hivenen vuoden 2016 alussa.

Suhdannenäkymät ovat pysy-
neet likimain ennallaan. Lähikuu-
kausien suhdanneodotuksien saldolu-
ku oli huhtikuussa -1, kun saldoluku 
oli tammikuussa -3. Huhtikuussa 15 
% vastaajista ennakoi heikkenemis-
tä ja 14 % arvioi suhdanteiden olevan 
paranemassa. Ennallaan suhdanteet 
pysynevät 71 %:lla alasta. Lounais-
Suomen teollisuuden ja rakentamisen 

Lounais-Suomen palveluyritysten 
suhdannetilanne kohentui alkuvuo-
den aikana, mutta suhdannetilanne oli 
silti huhtikuussa normaalia heikompi 
(saldoluku -22). 

Suhdanneodotukset hiipuivat hie-
man huhtikuussa, jolloin lähikuu-
kausien suhdannenäkymien saldolu-
ku oli -7 (tammikuussa 4). Vastaajis-
ta 18 % odotti heikkenemistä ja 11 % 
uskoi suhdanteiden olevan pikaises-
ti paranemassa. Ennallaan suhdantei-
den arvioi säilyvän 71 % alasta.

Lounais-Suomen suhdanneodo-
tukset ovat jonkin verran koko maan 

suhdannenäkymät ovat vähän koko 
maan keskiarvoa harmaammat.

Tuotanto pysyi lähes ennallaan ku-
luvan vuoden ensimmäisellä neljän-
neksellä. Lähikuukausinakin tuotanto 
säilynee kausivaihtelu huomioon ot-
taen pääosin muuttumattomana. Tuo-
tantokapasiteetti oli huhtikuussa täys-
käytössä 71 %:lla alasta.

Tilauskannat ovat kohentuneet al-
kuvuoden aikana, mutta tilauksia on 
edelleen normaalia niukemmin, sal-
doluku -11. Valmiiden tuotteiden va-

keskiarvoa varovaisemmat.
Myynti lisääntyi lievästi vuoden 

2016 tammi-maaliskuussa. Myyn-
timäärät pysynevät lähikuukausina 
pääosin ennallaan. 

Henkilöstö supistui hieman en-
simmäisen vuosineljänneksen aika-
na. Henkilökunta vähentynee hivenen 
myös kevään ja alkukesän kuluessa.

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuus-
sa 81 %:lla Lounais-Suomen palvelu-
alojen vastaajista. Riittämätön kysyn-
tä oli ongelmana 74 %:lla vastaajista 
ja ammattitaitoisesta työvoimasta oli 
pulaa 11 %:lla.

rastot ovat keskimäärin normaalit. 
Henkilöstön määrä pysyi kausivaih-
telu huomioiden ennallaan tammi-
maaliskuussa. Työvoimaan ei odoteta 
lähikuukausina suuria muutoksia.

Heikko kysyntä oli huhtikuus-
sa yleisin tuotantokapeikko 28 %:n 
osuudella. Ammattitaitoisesta työvoi-
masta oli pulaa 6 %:lla vastaajista.

Investoinnit jäivät hieman vuo-
den takaista vähäisemmiksi. Kannat-
tavuus on pysynyt keskimäärin en-
nallaan.

Kannattavuus kohentui alkuvuo-
den aikana edellisvuoteen verrattuna, 
sillä kustannuskehitys on ollut vai-
meaa. Kannattavuuden uskotaan pa-
ranevan myös lähikuukausina.

 Suhdanteiden ennakoidaan 
säilyvän lähikuukausina ennallaan, 
saldoluku -1

   Suhdannetilanne parani alku-
vuoden aikana - heikko kysyntä 
edelleen yleinen ongelma

   Yleiset suhdanneodotukset ovat 
loivassa laskussa, saldoluku -7

   Kannattavuus on vuoden ta-
kaista parempi - myynti pysynee 
lähikuukausina ennallaan
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 11 71 18 -7
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 5 68 27 -22

   muu tuotantokapeikko 0 0
   rahoitusvaikeudet 4 4
   riittämätön kysyntä 74 74
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 11 11
Tuotannon kasvun esteet 81 81

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 16 56 28 -12
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 9 47 44 -35

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 16 69 15 1
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 20 56 24 -4
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 24 57 19 5

Henkilökunta 5674
Yrityksiä 60
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 14 71 15 -1
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 13 55 32 -19

   muu tuotantokapeikko 9 9
   rahoitusvaikeudet 3 3
   riittämätön kysyntä 28 28
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 6 6
Tuotannon kasvun esteet 42 42

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 10 67 23 -13
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 14 68 18 -4

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 16 71 13 3
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 10 69 21 -11

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 29 67 4 25

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 24 66 10 14
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 22 39 39 -17
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 33 44 23 10

Henkilökunta 20634, Liikevaihto 18071 milj. euroa
Yrityksiä 98
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku
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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Toukokuu 2016Pirkanmaa

Pirkanmaan yksityisten palvelujen 
yritysten suhdannetilanne pysyi heik-
kona huhtikuussa 2016 (saldoluku 
-37). 

Suhdannenäkymät säilyivät alku-
vuoden aikana likimain ennallaan. 
Suhdanneodotuksien saldoluku oli 
huhtikuussa 4, kun saldoluku oli tam-
mikuisessa tiedustelussa 5. Huhti-
kuussa 14 % vastaajista ennakoi suh-
danteiden olevan lähikuukausina pa-
ranemassa ja 10 % odotti suhdantei-
den heikkenevän. 

Pirkanmaan palveluvastaajien suh-

   Suhdannenäkymät kohentuivat 
alkuvuodesta, saldoluku huhtikuus-
sa 12

danneodotukset ovat lähellä koko 
maan keskiarvoa.

Myyntimäärät kasvoivat vuoden 
2016 alussa, ja myynnin ennakoidaan 
lisääntyvän myös kesän lähestyessä. 

Työvoiman määrä pysyi tammi-
maaliskuussa lähes ennallaan. Henki-
löstöä suunnitellaan palkattavan ke-
sän alussa hieman lisää, mutta työ-
voiman kasvu johtuu pääosin kausi-
vaihtelusta.

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuus-
sa 44 %:lla Pirkanmaan yrityksistä. 
Heikko kysyntä oli yleisin kapeikko 

Teollisuuden ja rakentamisen yritys-
ten suhdanteet paranivat alkuvuo-
den 2016 aikana. Suhdannetilanne 
oli kuitenkin huhtikuussa yhä hieman 
normaalia huonompi (saldoluku -24).

Suhdannenäkymät ovat käänty-
neet nousuun, sillä suhdanneodotuk-
sien viimeisin saldoluku oli 12, kun 
tammikuussa saldoluku oli -12. Huh-
tikuussa 16 % vastaajista odotti suh-
danteiden paranemista ja 4 % enna-
koi suhdanteiden olevan heikkene-
mässä. Pirkanmaan teollisuuden ja 

rakentamisen suhdannenäkymät ovat 
lähellä koko maan keskiarvoa.

Tuotanto lisääntyi lievästi vuoden 
2016 alkukuukausina. Kausivaihte-
lu huomioon ottaen tuotanto pysynee 
lähes ennallaan lähikuukausina. Tuo-
tantokapasiteettia on runsaasti vajaa-
käytössä, sillä kapasiteetti oli huhti-
kuussa täysin hyödynnetty vain 48 
%:lla alasta.

Tilauskirjat olivat huhtikuussa hie-
man normaalia ohuemmat, saldolu-
ku -16. Valmiiden tuotteiden varastot 

ovat tavanomaista pienemmät.
Henkilöstön määrä pieneni hive-

nen vuoden 2016 alkukuukausina. 
Työvoima vähentynee lievästi myös 
vuoden toisella neljänneksellä.

Riittämätön kysyntä oli huhtikuus-
sa yleisin tuotantokapeikko 35 %:n 
osuudella. Muut kapeikot olivat vä-
häisiä.

Kannattavuus vaihtelee suuresti 
yrityksittäin. Keskimäärin kannatta-
vuus oli vuoden 2016 alussa lievästi 
vuoden takaista parempi.

27 %:n osuudella. Ammattitaitoisesta 
työvoimasta oli pulaa 8 %:lla alasta.

Kustannukset nousivat vuoden 
2016 alussa myyntihintoja yleisem-
min. Kannattavuus jäi vuoden takais-
ta heikommaksi, eikä kannattavuuden 
juuri odoteta paranevan lähikuukau-
sinakaan.

 Myynti lisääntyi vuoden 2016 
alussa - kannattavuus laskusuun-
nassa

   Myyntiodotukset lähikuukausille 
ovat myönteiset

   Suhdannenäkymät ennakoivat 
hienoista tilanteen paranemista, 
saldoluku 4

   Tuotanto lisääntyi vuoden alussa 
hieman - myös kannattavuus parani

   Tilaustilanne yhä normaalia 
heikompi



2 | Suhdannebarometri | Toukokuu 2016 | Elinkeinoelämän keskusliitto EK

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

2005 2007 2009 2011 2013 2015

Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

2005 2007 2009 2011 2013 2015

Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Teollisuus ml. rakentaminen Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 14 76 10 4
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 6 51 43 -37

   muu tuotantokapeikko 14 14
   rahoitusvaikeudet 0 0
   riittämätön kysyntä 27 27
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 8 8
Tuotannon kasvun esteet 44 44

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 24 62 14 10
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 27 48 25 2

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 40 56 4 36
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 41 34 25 16
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 37 53 10 27

Henkilökunta 5875
Yrityksiä 48
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 16 80 4 12
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 7 62 31 -24

   muu tuotantokapeikko 0 0
   rahoitusvaikeudet 2 2
   riittämätön kysyntä 35 35
   puute kapasiteetista 2 2
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 2 2
Tuotannon kasvun esteet 38 38

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 13 68 19 -6
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 13 63 24 -11

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 10 58 32 -22
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 8 68 24 -16

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 52 46 2 50

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 22 71 7 15
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 34 51 15 19
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 24 60 16 8

Henkilökunta 17020, Liikevaihto 6773 milj. euroa
Yrityksiä 65
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Pirkanmaa
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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Toukokuu 2016Pohjanmaa

Pohjanmaan palveluyritykset arvioi-
vat suhdannetilanteen pysyneen nor-
maalia heikompana vuoden 2016 
alussa. Suhdannetilanne-kysymyksen 
saldoluku oli huhtikuussa -37 (tam-
mikuussa -39).

Suhdanneodotukset ovat kohen-
tuneet viime kuukausina, mutta suh-
danteiden odotetaan silti pysyvän 
vaimeina lähikuukausinakin (sal-
doluku -14). Tammikuussa vastaa-
va saldoluku oli -40. Huhtikuussa 
30 % yrityksistä ennakoi suhdantei-

den heikkenemistä ja 16 % vastaajis-
ta arvioi tilanteen olevan paranemas-
sa. Pohjanmaan palveluyritysten suh-
dannekuva on koko maan keskiarvoa 
harmaampi.

Myynti väheni jonkin verran alku-
vuoden aikana. Kausivaihtelu huomi-
oon ottaen myynnin arvioidaan ole-
van vaimeaa myös loppukevään ja al-
kukesän aikana.

Henkilökunnan määrä pieneni 
tammi-maaliskuussa kausivaihtelu 
huomioon ottaen aavistuksen verran. 

   Kysyntätilanne on jatkunut 
vaimeana vuoden 2016 alussa

Pohjanmaan teollisuuden ja rakenta-
misen suhdannetilanne parani lievästi 
alkuvuodesta 2016, mutta tilanne oli 
huhtikuussa yhä normaalia heikompi 
(saldoluku -28).

Suhdanteiden arvioidaan pysyvän 
ennallaan lähikuukausina, saldolu-
ku -2. Tammikuussa tehdyssä tiedus-
telussa saldoluku oli -5. Huhtikuus-
sa 12 % vastaajista ennakoi heikke-
nemistä ja 10 % uskoi suhdanteiden 
olevan paranemassa. Pohjanmaan 
yritysten suhdannearviot ovat vähän 

koko maan keskiarvoa harmaammat.
Tuotantomäärät pysyivät alkuvuo-

den aikana likimain ennallaan, ei-
kä tuotannon ennakoida kausivaih-
telu huomioon ottaen juuri lisäänty-
vän lähikuukausinakaan. Tuotantoka-
pasiteetti oli huhtikuussa vain kohta-
laisesti hyödynnettynä, sillä kapasi-
teetti oli kokonaan käytössä 68 %:lla 
alasta.

Tilauksia on saatu lisää, mutta ti-
lauskannan saldoluku oli huhtikuussa 
yhä miinuksella, saldoluku -20. Val-

   Tuotanto pysyi alkuvuoden aika-
na ennallaan - myös lähikuukausil-
le odotetaan vakaata kehitystä

   Suhdanteisiin ei odoteta suuria 
muutoksia lähikuukausina, saldo-
luku -2

miiden tuotteiden varastot ovat nor-
maalia täydemmät. Henkilökuntaa 
vähennettiin hivenen alkuvuoden ai-
kana ja myös lähikuukausien henki-
löstöodotukset ennakoivat loivaa las-
kua.

Heikko kysyntä oli huhtikuussa 
kasvun esteenä 41 %:lla vastaajista. 
Samaan aikaan ammattityövoimasta 
oli pulaa 23 %:lla alasta. Investoinnit 
ovat pysyneet keskimäärin vuoden 
takaisissa lukemissa. Kannattavuus 
on vuoden takaista huonompi.

Työvoimakehitys pysynee vaimeana 
myös kesän lähestyessä.

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuus-
sa 55 %:lla Pohjanmaan yksityisten 
palvelualojen yrityksistä. Kysyntä oli 
heikkoa 42 %:lla ja ammattitaitoises-
ta työvoimasta oli pulaa 8 %:lla.

Kannattavuus on jäänyt alkuvuo-
den aikana vuoden takaista heikom-
maksi, sillä kustannusten nousu on 
jatkunut viime kuukausina.

   Myynti supistui alkuvuoden 
aikana - myynnin kasvua ei ole 
lähikuukausinakaan odotettavissa

  Kysyntä on heikkoa ja kannatta-
vuus on laskussa 

 Suhdanneodotukset ovat alku-
vuoden piristymisestä huolimatta 
yhä vaimeat, saldoluku -14
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 16 54 30 -14
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 2 59 39 -37

   muu tuotantokapeikko 6 6
   rahoitusvaikeudet 4 4
   riittämätön kysyntä 42 42
   puute kapasiteetista 2 2
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 8 8
Tuotannon kasvun esteet 55 55

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 24 56 20 4
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 14 70 16 -2

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 31 41 28 3
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 16 49 35 -19
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 20 34 46 -26

Henkilökunta 3338
Yrityksiä 31
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 10 78 12 -2
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 4 64 32 -28

   muu tuotantokapeikko 5 5
   rahoitusvaikeudet 5 5
   riittämätön kysyntä 41 41
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 23 23
Tuotannon kasvun esteet 60 60

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 17 56 27 -10
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 16 62 22 -6

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 27 66 7 20
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 2 76 22 -20

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 32 63 5 27

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 30 47 23 7
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 20 52 28 -8
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 12 72 16 -4

Henkilökunta 10172, Liikevaihto 4365 milj. euroa
Yrityksiä 51
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Pohjanmaa
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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Toukokuu 2016Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen palvelualojen yri-
tykset arvioivat huhtikuussa 2016 
suhdannetilanteen tavanomaista huo-
nommaksi, saldoluku -30. 

Suhdannenäkymät paranivat alku-
vuoden aikana. Suhdanneodotuksi-
en saldoluku oli huhtikuussa 7, kun 
vastaava saldoluku oli viime tammi-
kuussa -11. Huhtikuussa kaksi kol-
masosaa vastaajista arvioi suhdantei-
den pysyvän lähikuukausina ennal-
laan. Paranemista odotti 20 % alasta 
ja 13 % ennakoi suhdanteiden heik-

kenemistä. Pohjois-Suomen palvelu-
yritysten suhdannenäkymät ovat aa-
vistuksen verran koko maan keskiar-
voa kirkkaammat.

Myyntimäärät lisääntyivät lieväs-
ti tammi-maaliskuun aikana ja myyn-
nin kasvu jatkunee edelleen lähikuu-
kausinakin.

Henkilöstön määrä supistui kau-
sivaihtelu huomioon ottaen lievästi 
vuoden 2016 alussa. Työvoima supis-
tunee hivenen myös vuoden toisella 
neljänneksellä.

   Suhdanteet nousussa - tilanne 
yhä hieman tavanomaista heikom-
pi

Pohjois-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdannekuva kirkastui 
vuoden 2016 alussa. Tämänhetkinen 
suhdannetilanne arvioitiin kuitenkin 
yhä normaalia heikommaksi (saldo-
luku -10). 

Lähikuukausien suhdannenäkymät 
olivat huhtikuussa varovaisen myön-
teiset, saldoluku 9. Tammikuussa teh-
dyssä tiedustelussa saldoluku oli -1.

Huhtikuussa 10 % yrityksistä en-
nakoi suhdanteiden paranevan ja vain 
1 % odotti heikkenemistä. Ennallaan 

tilanteen arvioi säilyvän 89 % alueen 
vastaajista. Pohjois-Suomen teolli-
suuden ja rakentamisen näkymät ovat 
lähellä koko maan keskiarvoa.

Tuotantomäärät pysyivät ennallaan 
vuoden 2016 alussa. Lähikuukausien 
aikana tuotanto säilynee kausivaihte-
lu huomioon ottaen lähes muuttumat-
tomana. Tuotantokapasiteetti oli huh-
tikuussa täysin hyödynnettynä vain 
52 %:lla alueen vastaajista.

Tilaustilanne oli hieman normaalia 
heikompi, saldoluku -20. Valmiiden 

  Tuotanto pysyi vuoden alussa 
ennallaan - myös henkilökunnan 
määrä oli vakaa

   Suhdannenäkymät ovat varovai-
sen myönteiset, saldoluku 9

tuotteiden varastot ovat laskeneet hi-
venen tavanomaista ohuemmiksi.

Henkilöstön määrä pysyi lähes en-
nallaan tammi-maaliskuussa. Kausi-
vaihtelu huomioon ottaen työvoima 
supistunee lievästi kesän alussa.

Heikko kysyntä oli huhtikuussa 
yleisin kapeikko 18 %:n osuudella. 
Muut kapeikot olivat vähäisiä.

Kannattavuus on jäänyt hieman 
vuoden takaista heikommaksi. Inves-
toinnit ovat vuoden takaiseen verrat-
tuna laskussa.

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuus-
sa 50 %:lla Pohjois-Suomen vastaa-
jista. Kysyntä oli heikkoa 34 %:lla 
vastaajista ja ammattitaitoisesta yri-
tyksistä oli pulaa 4 %:lla alasta. Ra-
hoitusvaikeuksia oli 8 %:lla yrityk-
sistä. 

Myyntihintakehitys on ollut heik-
koa alkuvuoden aikana, mutta siitä 
huolimatta yritykset arvioivat kannat-
tavuuden parantuneen vuoden takai-
seen tilanteeseen verrattuna.

   Myynti lisääntyi alkuvuodesta 
ja myös lähikuukausina myynnin 
ennakoidaan kasvavan

 Yleiset suhdannenäkymät ovat 
parantuneet, saldoluku 7

   Kannattavuus oli vuoden takais-
ta parempi



2 | Suhdannebarometri | Toukokuu 2016 | Elinkeinoelämän keskusliitto EK

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

2005 2007 2009 2011 2013 2015

Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

2005 2007 2009 2011 2013 2015

Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Teollisuus ml. rakentaminen Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 20 67 13 7
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 6 58 36 -30

   muu tuotantokapeikko 8 8
   rahoitusvaikeudet 8 8
   riittämätön kysyntä 34 34
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 4 4
Tuotannon kasvun esteet 50 50

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 16 61 23 -7
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 13 72 15 -2

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 30 55 15 15
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 36 46 18 18
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 15 78 7 8

Henkilökunta 7097
Yrityksiä 88
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 10 89 1 9
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 11 68 21 -10

   muu tuotantokapeikko 0 0
   rahoitusvaikeudet 2 2
   riittämätön kysyntä 18 18
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 3 3
Tuotannon kasvun esteet 21 21

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 19 63 18 1
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 13 66 21 -8

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 26 42 32 -6
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 1 78 21 -20

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 48 46 6 42

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 27 69 4 23
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 25 63 12 13
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 9 80 11 -2

Henkilökunta 10687, Liikevaihto 6743 milj. euroa
Yrityksiä 61
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Pohjois-Suomi
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Uudenmaan teollisuuden ja rakenta-
misen yritysten suhdanteet paranivat 
vuoden 2016 alussa. Tämänhetkistä 
suhdannetilannetta kuvaava saldolu-
ku oli huhtikuussa -1.

Suhdannenäkymät ovat nousus-
sa, sillä lähikuukausien suhdanneo-
dotuksien saldoluku oli huhtikuussa 
16, kun vastaava saldoluku oli viime 
tammikuussa 10.

Huhtikuussa viidesosa vastaajista 
ennakoi suhdanteiden paranemista ja 
4 % uskoi suhdanteiden heikkenevän. 

Uusimaa

 Suhdannenäkymät kirkastuvat 
alkuvuoden aikana, saldoluku 16

Uudenmaan palveluvastaajien arvi-
ot tämänhetkisestä suhdannetilantees-
ta pysyivät vaisuina vuoden 2016 al-
kukuukausina. Suhdannetilanne-ky-
symyksen saldoluku oli huhtikuussa 
-29 (tammikuussa -27).

Suhdannenäkymät kirkastuivat lie-
västi huhtikuussa, jolloin lähikuu-
kausien suhdanneodotuksien saldolu-
ku oli 6. Tammikuisessa tiedustelussa 
vastaava saldoluku oli -2. Huhtikuus-
sa 18 % vastaajista odotti parane-
mista ja 70 % alasta uskoi suhdantei-

den pysyvän muuttumattomina. Suh-
dannelaskua ennakoi 12 % yrityksis-
tä. Uudenmaan palvelualojen suhdan-
nearviot ovat lähellä koko maan kes-
kiarvoa. 

Myynti lisääntyi lievästi vuoden 
2016 alussa ja myyntimäärien usko-
taan kasvavan myös kevään aikana.

Henkilökunnan määrä säilyi liki-
main ennallaan vuoden 2016 alku-
kuukausina. Työvoimaa palkattaneen 
lievästi lisää kevään ja alkukesän ai-
kana. 

Valmiiden tuotteiden varastot ovat 
vähän tavanomaista pienemmät. Hen-
kilökunnan määrä pysyi vuoden alus-
sa ennallaan. Lähikuukausina työvoi-
maa palkataan kausivaihtelun vuoksi 
hieman lisää.

Riittämätön kysyntä oli huhtikuus-
sa yleisin tuotantokapeikko 29 %:n 
osuudella. Ammattitaitoisesta työvoi-
masta oli pulaa 13 %:lla alasta. Kan-
nattavuus oli aavistuksen vuoden ta-
kaista parempi. Investoinnit ovat py-
syneet vuoden takaisissa lukemissa.

   Kannattavuus oli lievästi vuoden 
takaista parempi

Uudenmaan teollisuuden ja rakenta-
misen suhdannekuva on koko maan 
keskiarvoa valoisampi.

Tuotantomäärät säilyivät lähes en-
nallaan vuoden 2016 alkukuukausina. 
Tuotannon ennakoidaan lisääntyvän 
jonkin verran kevään ja alkukesän ai-
kana. Tuotantokapasiteetti oli huhti-
kuussa heikosti hyödynnettynä, sil-
lä kapasiteetti oli kokonaan käytössä 
vain 61 %:lla alasta.

Tilauskirjat ovat jonkin verran 
normaalia ohuemmat, saldoluku -22. 

Tuotantokapeikkoja oli huhti-
kuussa 60 %:lla Uudenmaan palve-
luyrityksistä. Kysyntä oli heikkoa 41 
%:lla vastaajista ja 16 %:lla oli pulaa 
ammattityövoimasta. Rahoitusvaike-
uksia oli 5 %:lla alasta.

Tuotantokustannukset kohosi-
vat hieman alkuvuoden aikana, mut-
ta myyntihintojen arvioitiin pysyneen 
likimain ennallaan. Kannattavuus jäi 
aavistuksen verran vuoden takaista 
heikommaksi.

   Suhdannetilannearviot pysyivät 
vaimeina alkuvuoden aikana

   Heikko kysyntä on yleinen 
tuotantokapeikko - myynnissä 
nousuodotuksia

   Yleiset suhdanneodotukset ovat 
varovaisen myönteiset, saldoluku 6

   Tuotanto pysyi alkuvuoden 
aikana likimain ennallaan - lähi-
kuukausille nousuodotuksia
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 18 70 12 6
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 9 53 38 -29

   muu tuotantokapeikko 5 5
   rahoitusvaikeudet 5 5
   riittämätön kysyntä 41 41
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 16 16
Tuotannon kasvun esteet 60 60

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 21 69 10 11
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 18 65 17 1

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 29 65 6 23
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 32 43 25 7
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 32 53 15 17

Henkilökunta 126407
Yrityksiä 310
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 20 76 4 16
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 14 71 15 -1

   muu tuotantokapeikko 4 4
   rahoitusvaikeudet 2 2
   riittämätön kysyntä 29 29
   puute kapasiteetista 2 2
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 13 13
Tuotannon kasvun esteet 41 41

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 18 74 8 10
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 30 39 31 -1

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 6 82 12 -6
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 13 52 35 -22

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 39 49 12 27

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 32 64 4 28
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 27 60 13 14
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 18 62 20 -2

Henkilökunta 78957, Liikevaihto 23003 milj. euroa
Yrityksiä 128
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku
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