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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Toukokuu 2014Häme

Palvelualojen yritysten suhdanteet 
ovat pysyneet Hämeessä alkuvuoden 
aikana vakaina hieman normaalitason 
alapuolella. Tämänhetkistä suhdanne-
tilannetta kuvaava saldoluku oli huh-
tikuussa tammikuun tavoin -12. 

Lähikuukausia koskevat suhdan-
neodotukset ovat edelleen hienoisesti 
miinuksella. Suhdannenäkymien sal-
doluku oli huhtikuussa -5, kun saldo-
luku oli tammikuisessa tiedustelus-
sa -4. Hämeen yritysten suhdanneo-
dotukset ovat lähellä koko maan kes-

Hämeen teollisuuden ja rakentamisen 
suhdannetilanne oli huhtikuussa 2014 
yleisesti tavanomaista huonompi. 

Suhdannenäkymät ovat kohentu-
neet alkuvuoden aikana ja suhdantei-
den ennakoidaan paranevan kevään 
ja kesän kuluessa. Suhdanneodotuk-
sien saldoluku oli huhtikuussa 11, 
kun saldoluku oli tammikuisessa tie-
dustelussa -20. 

Huhtikuussa 22 % alueen vastaa-
jista odotti paranemista ja 11 % yri-
tyksistä uskoi suhdanteiden heikke-

nevän. Hämeen yritysten suhdanne-
näkymät ovat koko maan keskiarvoa 
kirkkaammat.

Tuotantomäärät pysyivät likimain 
ennallaan vuoden 2014 alkukuukau-
sina. Tuotannon odotetaan lisäänty-
vän kausitekijät huomioon ottaen hie-
man myös kevään ja alkukesän ai-
kana. Tuotantokapasiteetti oli huhti-
kuussa kokonaan käytössä 59 %:lla 
Hämeen yrityksistä.

Tilauskirjat ovat laskeneet hieman 
normaalia ohuemmiksi, saldoluku 

   Tuotantomäärät pysyivät alku-
vuodesta ennallaan - lähikuukau-
sille nousuodotuksia

kiarvoa.
Huhtikuussa suurin osa vastaajis-

ta, 91 %, ennakoi suhdanteiden pysy-
vän lähikuukausina ennallaan. Heik-
kenemistä odotti seitsemän prosenttia 
alasta ja kaksi prosenttia arvioi suh-
danteiden paranevan.

Myynti lisääntyi aavistuksen ver-
ran tammi-maaliskuussa. Myynti-
määrät kasvanevat hieman myös ke-
vään ja alkukesän myötä. Työvoiman 
määrä supistui hienoisesti kuluvan 
vuoden alussa. Lähikuukausina työ-

-37. Valmistuotevarastot ovat tavan-
omaista pienemmät, saldoluku -23. 
Henkilökunnan määrä supistui hie-
man alkuvuoden aikana. Lähikuukau-
sina henkilökunta säilynee kausivaih-
telu huomioiden lähes ennallaan. 

Tuotantokapeikkoja ilmoitti huhti-
kuussa 57 % Hämeen vastaajista. Ky-
syntä oli riittämätöntä 52 %:lla yri-
tyksistä. Rahoitusvaikeuksia ilmoitti 
yhdeksän prosenttia vastaajista.

Kannattavuus on keskimäärin vuo-
den takaisella tasolla.

voima pysynee keskimäärin muuttu-
mattomana.

Tuotantokapeikkoja ilmoitti huhti-
kuussa 17 % Hämeen vastaajista. Ky-
syntä oli heikkoa 12 %:lla alasta.

Kannattavuus on aavistuksen ver-
ran vuoden takaista parempi ja kan-
nattavuuden odotetaan kohentuvan 
lievästi myös lähikuukausina.

   Suhdannetilanne on hieman 
normaalilukemia huonompi 

   Myynnin ennakoidaan lisäänty-
vän lievästi lähikuukausina - henki-
lökunta pysynee ennallaan

 Suhdanneodotukset hienoisesti 
miinuksella, saldoluku -5

   Suhdannetilanne on normaalia 
heikompi ja kysyntä on vaimeaa

   Suhdanteiden ennakoidaan 
paranevan lähikuukausina, saldo-
luku 11
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 2 91 7 -5
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 2 84 14 -12

   muu tuotantokapeikko 2 2
   riittämätön kysyntä 12 12
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 2 2
Tuotannon kasvun esteet 17 17

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 14 73 13 1
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 1 89 10 -9

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 13 81 6 7
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 12 86 2 10
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 13 84 3 10

Henkilökunta 3709
Yrityksiä 31
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 22 67 11 11
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 9 27 64 -55

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 52 52
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 1 1
Tuotannon kasvun esteet 57 57

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 23 67 10 13
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 20 54 26 -6

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 5 67 28 -23
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 2 59 39 -37

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 41 59 0 41

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 41 50 9 32
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 34 30 36 -2
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 27 49 24 3

Henkilökunta 8567, Liikevaihto 1905 milj. euroa
Yrityksiä 44
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 2014Itä-Suomi

Itä-Suomen palvelujen suhdanneti-
lanne parani aavistuksen verran al-
kuvuoden 2014 aikana, mutta tilanne 
oli huhtikuussa yhä hieman normaa-
lia heikompi.

Suhdannenäkymät synkentyivät 
lievästi talvella. Suhdanneodotuk-
sien saldoluku oli huhtikuussa -25, 
kun saldoluku oli tammikuussa -16. 
Huhtikuussa 27 % vastaajista enna-
koi heikkenemistä ja kaksi prosenttia 
odotti paranemista. Ennallaan suh-
danteet säilynevät 71 %:lla alasta.

Itä-Suomen yksityisten palvelujen 

suhdannenäkymät ovat lievästi koko 
maan keskiarvoa harmaammat.

Myyntimäärät pienenivät hieman 
alkuvuoden aikana. Myynnin odote-
taan kasvavan jonkin verran kevään 
ja alkukesän myötä.

Henkilökunnan määrä pieneni lie-
västi tammi-maaliskuun aikana. Työ-
voimaa supistettaneen hieman myös 
lähikuukausina.

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuus-
sa 69 %:lla Itä-Suomen palveluvas-
taajista. Heikko kysyntä oli ongel-
mana 58 %:lla alasta. Rahoitukses-

   Suhdannetilanne yhä selvästi 
normaalia heikompi

Itä-Suomen teollisuuden ja raken-
tamisen suhdannetilanne pysyi ta-
vanomaista heikompana alkuvuoden 
2014 aikana.

Suhdanteiden ennakoidaan pysy-
vän muuttumattomina kevään ja al-
kukesän kuluessa, sillä suhdannenä-
kymien saldoluku oli huhtikuussa 0. 
Ennallaan suhdanteiden arvioi pysy-
vän 76 %, vastaajista 12 % odotti pa-
ranemista ja 12 % ennakoi heikkene-
mistä. Tammikuisessa tiedustelussa 
suhdannenäkymien saldoluku oli 2. 

Itä-Suomen suhdanneodotukset ovat 
lähellä koko maan keskiarvoa.

Tuotanto lisääntyi hieman alku-
vuoden aikana, ja tuotantomäärien 
ennakoidaan kasvavan edelleen ke-
vään ja alkukesän aikanakin. Tuotan-
tokapasiteetti on yhä heikosti hyö-
dynnettynä, sillä kapasiteetti on ko-
konaan käytössä vain 46 %:lla alasta. 

Tilauskirjat ovat yleisesti normaa-
lia ohuemmat, saldoluku -37. Valmii-
den tuotteiden varastot ovat normaa-
lilukemissa, saldoluku -2.

   Kannattavuus on vuoden takais-
ta heikompi - tuotanto on loivassa 
nousussa

   Suhdanneodotukset ovat ennal-
laan, saldoluku 0

Henkilökunnan määrä kasvoi hi-
venen alkuvuoden aikana. Toisella 
vuosineljänneksellä henkilökunta py-
synee kausivaihtelu huomioon ottaen 
ennallaan. Heikko kysyntä oli huhti-
kuussa yleisin tuotantokapeikko 33 
prosentin osuudella. Rahoitusvaike-
uksia oli 10 %:lla alasta ja samoin 10 
% kärsi kapasiteettipulasta.

Kannattavuus on vuoden takaista 
heikompi. Investoinnit ovat vähenty-
neet, mutta lähikuukausina ne kasva-
vat hieman edellisvuoteen verrattuna.

sa oli ongelmia seitsemällä prosentil-
la ja neljä prosenttia totesi työvoiman 
saannissa olevan vaikeuksia.

Kannattavuus on vuoden takais-
ta parempi, ja kannattavuuden odo-
tetaan kohentuvan myös lähikuukau-
sina.

  Kysyntä on vaimeaa - myyntiodo-
tukset vain hienoisessa nousussa

   Kannattavuuden ennakoidaan 
paranevan kevään aikana

 Yleiset suhdanneodotukset ovat 
vaisuja, saldoluku -25 
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 2 71 27 -25
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 1 85 14 -13

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 58 58
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 4 4
Tuotannon kasvun esteet 69 69

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 15 65 20 -5
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 4 77 19 -15

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 19 70 11 8
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 18 43 39 -21
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 7 69 24 -17

Henkilökunta 5188
Yrityksiä 46
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 12 76 12 0
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 18 29 53 -35

   muu tuotantokapeikko 10 10
   riittämätön kysyntä 33 33
   puute kapasiteetista 10 10
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 9 9
Tuotannon kasvun esteet 64 64

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 34 52 14 20
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 20 66 14 6

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 14 70 16 -2
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 10 43 47 -37

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 54 40 6 48

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 50 43 7 43
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 47 17 36 11
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 31 45 24 7

Henkilökunta 10252, Liikevaihto 2913 milj. euroa
Yrityksiä 61
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 2014Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen palvelujen suh-
danteissa ei tapahtunut merkittäviä 
muutoksia vuoden 2014 alkukuukau-
sina. Suhdannetilanne arvioitiin huh-
tikuussa keskimäärin normaaliksi, 
saldoluku 2.

Kevättä ja kesää koskevat suh-
dannenäkymät ovat hienoisesti mii-
nuksella. Suhdannenäkymien saldo-
luku oli huhtikuussa -11, sillä 22 % 
vastaajista ennakoi heikkenemistä ja 
11 % odotti paranemista. Tammikui-
sessa tiedustelussa vastaava saldolu-
ku oli -8.

Kaakkois-Suomen vastaajien suh-
danneodotukset ovat vähän koko 
maan keskiarvoa vaisummat.

Myyntimäärät pienenivät alkuvuo-
den aikana, ja myynti oli myös vuo-
den takaista vähäisempää. Myynnin 
ennakoidaan lisääntyvän lievästi lähi-
kuukausien kuluessa.

Henkilökuntaa vähennettiin hive-
nen alkuvuoden aikana, ja lähikuu-
kausina henkilökunnan ennakoidaan 
vähenevän edelleen. 

Tuotantokapeikkoja ilmoitti huhti-
kuussa 75 % alueen vastaajista. Am-

   Suhdannetilanne on yleisesti 
tavanomaista huonompi

Kaakkois-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdannetilanne pysyi 
vuoden 2014 alussa heikkona. 

Suhdannenäkymät kirkastuivat al-
kuvuoden notkahduksen jälkeen, 
mutta paranemista ei edelleenkään 
juuri odoteta. Suhdanneodotuksien 
viimeisin saldoluku oli -1, kun vas-
taava saldoluku oli tammikuussa -29. 

Huhtikuussa suhdanteiden ennakoi 
paranevan neljä prosenttia vastaajista 
ja viisi prosenttia uskoi suhdanteiden 
hiipuvan. Ennallaan suhdanteet säily-

nevät 91 %:lla alasta. Kaakkois-Suo-
men suhdanneodotukset ovat lähellä 
koko maan keskiarvoa. 

Tuotantomäärät kasvoivat hieman 
vuoden 2014 alkukuukausina. Tuo-
tannon ennakoidaan kausivaihtelu 
huomioon ottaen supistuvan lieväs-
ti alkukesän aikana. Tuotantokapasi-
teetti on heikosti hyödynnettynä, sil-
lä kapasiteettia on vapaana 45 %:lla 
alasta.

Tilauskirjat ovat viime kuukau-
sien kohentumisesta huolimatta yhä 

   Tuotanto kasvoi alkuvuoden 
aikana - lähikuukausien odotukset 
ovat varovaisia

tavanomaista ohuemmat, saldolu-
ku -29. Valmiiden tuotteiden varastot 
ovat normaalia täydemmät, saldolu-
ku 8. Henkilökunnan määrä pysyi li-
kimain ennallaan alkuvuoden aikana. 
Työvoimaa vähennettäneen hieman 
lähikuukausina.

 Heikko kysyntä oli huhtikuussa 
yleisin tuotantokapeikko 48 prosentin 
osuudellaan. Kannattavuus on myyn-
tihintojen laskusta huolimatta vuoden 
takaista parempi. Investoinnit ovat li-
kimain vuoden takaisella tasolla.

mattityövoiman saatavuus oli ongel-
mana 52 %:lla palveluvastaajista ja 
samaan aikaan kysyntä arvioitiin hei-
koksi 27 %:lla yrityksistä.

Kannattavuus jäi alkuvuoden aika-
na hieman vuoden takaista heikom-
maksi, ja kannattavuuden arvioidaan 
pysyvän laskusuunnassa myös lähi-
kuukausina.

   Suhdannetilanne pysyi normaa-
lilukemissa alkuvuoden aikana

   Myynnin ennakoidaan lisäänty-
vän hieman lähikuukausina - kan-
nattavuus yhä heikkoa

   Yleiset suhdanneodotukset ovat 
lievässä laskussa, saldoluku -11 

   Suhdanteet pysynevät lähikuu-
kausina likimain ennallaan, saldo-
luku -1
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 11 67 22 -11
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 13 76 11 2

   muu tuotantokapeikko 5 5
   riittämätön kysyntä 27 27
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 52 52
Tuotannon kasvun esteet 75 75

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 12 48 40 -28
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 17 61 22 -5

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 19 67 14 5
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 16 20 64 -48
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 17 29 54 -37

Henkilökunta 3341
Yrityksiä 32
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 4 91 5 -1
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 5 52 43 -38

   muu tuotantokapeikko 4 4
   riittämätön kysyntä 48 48
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 8 8
Tuotannon kasvun esteet 61 61

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 13 60 27 -14
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 22 61 17 5

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 13 82 5 8
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 20 31 49 -29

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 45 50 5 40

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 21 59 20 1
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 42 25 33 9
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 44 34 22 22

Henkilökunta 5495, Liikevaihto 3141 milj. euroa
Yrityksiä 31
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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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Toukokuu 2014Keski-Suomi

Keski-Suomen palvelualojen vastaa-
jat arvioivat huhtikuussa 2014 yrityk-
sensä suhdannetilanteen hieman nor-
maalia heikommaksi (saldoluku -11).

Suhdanteiden ennakoidaan para-
nevan lievästi kevään ja alkukesän 
aikana. Suhdannenäkymien saldolu-
ku oli huhtikuisessa tiedustelussa 5, 
sillä 17 % vastaajista odotti parane-
mista ja 12 % ennakoi suhdanteiden 
heikkenevän. Tammikuisessa tiedus-
telussa suhdannenäkymien saldolu-
ku oli -13. 

Keski-Suomen yksityisten palve-

lujen yritysten suhdanneodotukset 
ovat koko maan keskiarvoa suotui-
sammat.

Myynti supistui hieman kulu-
van vuoden alkukuukausina. Myyn-
nin ennakoidaan kasvavan lievästi lä-
hikuukausina. Henkilökuntaa vähen-
nettiin hieman tammi-maaliskuun ai-
kana. Lähikuukausina työvoiman en-
nakoidaan lisääntyvän aavistuksen 
verran. 

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuus-
sa 61 %:lla Keski-Suomen vastaajis-
ta. Kysyntä oli heikkoa 52 %:lla alas-

Keski-Suomen teollisuuden ja raken-
tamisen suhdanteet kohentuivat vuo-
den 2014 alkukuukausina, mutta suh-
dannekuva on yhä tavanomaista har-
maampi. Suhdannetilannetta kuvaava 
saldoluku oli huhtikuussa -27.

Lähikuukausia koskevat suhdan-
neodotukset ovat hienoisesta para-
nemisesta huolimatta vaisuja. Suh-
dannenäkymien saldoluku oli huhti-
kuussa -44, sillä 49 % vastaajista en-
nakoi heikkenemistä ja viisi prosent-
tia odotti paranemista. Tammikuises-

sa tiedustelussa vastaava saldoluku 
oli -49. Keski-Suomen suhdannenä-
kymät ovat tällä hetkellä koko maan 
keskiarvoa heikommat.

Tuotantomäärät lisääntyivät vuo-
den 2014 alkukuukausina yleisesti. 
Tuotannon ennakoidaan supistuvan 
kausivaihtelu huomioon ottaen hie-
man lähikuukausina. Tuotantokapa-
siteetti on kokonaan hyödynnettynä 
kahdella kolmasosalla vastaajista. 

Tilaustilanne on viimeaikaisis-
ta uusista tilauksista huolimatta nor-

   Suhdannetilanne on viimeaikai-
sesta paranemisesta huolimatta 
normaalia heikompi

   Tuotanto lisääntyi alkuvuoden 
aikana - kysyntä on yhä vaimeaa

   Suhdannenäkymät ovat edel-
leen harmaat, saldoluku -44

maalia heikompi, saldoluku -28. Val-
mistuotevarastot ovat tavallista pie-
nemmät. Henkilökunta lisääntyi kau-
sivaihtelu huomioon ottaen hieman 
alkuvuoden aikana. Lähikuukausina 
työvoima pysynee lähes ennallaan.

Tuotantokapeikkoja ilmoitti huh-
tikuussa 80 % Keski-Suomen vastaa-
jista. Kysyntä oli heikkoa 75 %:lla 
alasta ja kahdeksalla prosentilla oli 
rahoitusvaikeuksia. Kannattavuus pa-
rani alkuvuoden aikana. Investoinnit 
pysyivät pääosin ennallaan.

ta. Rahoituksen saamisessa oli ongel-
mia kahdeksalla prosentilla vastaa-
jista ja kolme prosenttia kärsi työvoi-
mapulasta.

Kannattavuus on jäänyt viime 
kuukausina hieman vuoden takaista 
heikommaksi, ja kannattavuus pysy-
nee alamaissa myös lähikuukausina.

   Suhdannetilanne on hieman 
normaalia heikompi

   Myynnin ennakoidaan lisäänty-
vän hivenen lähikuukausina

   Suhdanneodotukset ovat loivas-
sa nousussa, saldoluku 5
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 17 71 12 5
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 0 89 11 -11

   muu tuotantokapeikko 30 30
   riittämätön kysyntä 52 52
   puute kapasiteetista 4 4
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 3 3
Tuotannon kasvun esteet 61 61

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 13 78 9 4
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 8 65 27 -19

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 17 71 12 5
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 15 35 50 -35
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 6 82 12 -6

Henkilökunta 3338
Yrityksiä 37
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 5 46 49 -44
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 0 73 27 -27

   muu tuotantokapeikko 4 4
   riittämätön kysyntä 75 75
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 2 2
Tuotannon kasvun esteet 80 80

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 8 84 8 0
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 7 83 10 -3

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 11 68 21 -10
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 4 64 32 -28

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 33 65 2 31

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 14 72 14 0
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 59 13 28 31
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 59 25 16 43

Henkilökunta 5453, Liikevaihto 1756 milj. euroa
Yrityksiä 38
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 2014Lounais-Suomi

  Tuotanto lisääntyi hieman 
alkuvuoden aikana - kysyntä yhä 
vaimeaa

   Tuotannon kasvun odotetaan 
vauhdittuvan - henkilöstö säilynee 
lähes ennallaan

Lounais-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdannetilanne kohentui 
alkuvuoden aikana, mutta tilanne oli 
huhtikuussa yhä tavallista heikompi. 

Suhdanteiden arvioidaan pysyvän 
keskimäärin ennallaan lähikuukausi-
na. Suhdannenäkymien saldoluku oli 
huhtikuussa 1, sillä 26 % vastaajista 
odotti paranemista ja 25 % yrityksis-
tä arvioi suhdanteiden heikkenevän. 
Ennallaan suhdanteet säilynevät 49 
%:lla alasta. Tammikuisessa tieduste-
lussa vastaava saldoluku oli -16. 

Lounais-Suomen palvelualojen vas-
taajat arvioivat suhdannetilanteen 
nousseen keskimäärin normaaliluke-
miin alkuvuoden aikana.

Suhdannenäkymät lähitulevaisuu-
teen ovat hieman aiempaa varovai-
semmat. Suhdanneodotuksia kuvaa-
va saldoluku oli huhtikuussa 8, kun 
saldoluku oli tammikuisessa tiedus-
telussa 24.

Huhtikuussa 62 % vastaajista ar-
vioi suhdanteiden pysyvän kevään ja 
kesän aikana ennallaan. Paranemis-
ta odotti 23 % vastaajista ja 15 % yri-
tyksistä ennakoi heikkenemistä. Lou-

Lounais-Suomen yritysten suh-
dannearviot ovat tällä hetkellä lähellä 
koko maan keskiarvoa. 

Tuotantomäärät kasvoivat aavis-
tuksen verran vuoden 2014 alkukuu-
kausina. Tuotantomäärien ennakoi-
daan lisääntyvän kevään aikana. Tuo-
tantokapasiteetti on yleisesti vajaa-
käytössä, sillä kapasiteetti ylittää ky-
synnän 43 %:lla alasta.

Tilauskirjat ovat normaalia 
ohuemmat, saldoluku -20. Valmiiden 
tuotteiden varastot ovat hivenen ta-

nais-Suomen vastaajien suhdanneo-
dotukset ovat koko maan keskiarvoa 
suotuisammat.

Myynti supistui lievästi vuoden 
2014 alkukuukausina. Myynnin odo-
tetaan lisääntyvän kevään ja alkuke-
sän aikana. 

Henkilökunnan määrä pieneni hie-
man alkuvuoden aikana. Työvoima-
kehitys pysynee heikkona myös toi-
sella vuosineljänneksellä.

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuus-
sa 48 %:lla Lounais-Suomen palve-
luyrityksissä. Ammattitaitoisesta työ-
voimasta oli pulaa 26 %:lla vastaajis-

vanomaista täydemmät, saldoluku 9.
Henkilökunnan määrä pieneni lie-

västi alkuvuoden aikana, eikä työvoi-
man lisäystä juuri odoteta lähikuu-
kausinakaan. Riittämätön kysyntä oli 
yleisin tuotantokapeikko 41 prosentin 
osuudella. Työvoimasta oli pulaa yh-
deksällä prosentilla alasta ja rahoitus-
vaikeuksia oli myös yhdeksällä pro-
sentilla.

Kannattavuus oli keskimäärin 
vuoden takaisella tasolla. Investoinnit 
jäivät vuoden takaista pienemmiksi.

ta, ja samaan aikaan 18 % arvioi ky-
synnän riittämättömäksi.

Kannattavuus on keskimäärin hie-
man vuoden takaista parempi ja kan-
nattavuuden odotetaan kohentuvan 
myös lähikuukausina. Kannattavuus-
kehitys kuitenkin vaihtelee suuresti 
yrityksittäin.

 Suhdanteiden ennakoidaan pysy-
vän nykytasolla, saldoluku 1

   Suhdannetilanne on noussut 
keskimäärin normaalilukemiin

   Kannattavuus on parantunut - 
myynnin ennakoidaan lisääntyvän 
kesällä

   Suhdannenäkymät hienoisesti 
plussalla, saldoluku 8
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 23 62 15 8
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 19 63 18 1

   muu tuotantokapeikko 2 2
   riittämätön kysyntä 18 18
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 26 26
Tuotannon kasvun esteet 48 48

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 8 77 15 -7
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 5 74 21 -16

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 32 55 13 19
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 22 53 25 -3
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 13 67 20 -7

Henkilökunta 4439
Yrityksiä 52
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 26 49 25 1
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 13 48 39 -26

   muu tuotantokapeikko 6 6
   riittämätön kysyntä 41 41
   puute kapasiteetista 6 6
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 9 9
Tuotannon kasvun esteet 63 63

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 22 60 18 4
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 20 56 24 -4

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 19 71 10 9
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 15 50 35 -20

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 43 50 7 36

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 37 43 20 17
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 23 38 39 -16
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 23 59 18 5

Henkilökunta 17203, Liikevaihto 6677 milj. euroa
Yrityksiä 83
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 2014Pirkanmaa

Pirkanmaan palvelualojen yritysten 
suhdannetilanne pysyi heikkona vuo-
den 2014 alkukuukausina. Tämänhet-
kistä tilannetta kuvaava saldoluku oli 
huhtikuussa tammikuun tavoin -31. 

Lähikuukausia koskevien suhdan-
nenäkymien saldoluku oli huhtikuus-
sa -14 (tammikuussa -21). Heikkene-
mistä ennakoi 23 % vastaajista ja yh-
deksän prosenttia odotti suhdanteiden 
paranevan. Ennallaan tilanne säilynee 
68 prosentilla alasta. 

Pirkanmaan palvelujen vastaajien 
suhdanneodotukset ovat koko maan 

  Tuotanto on hienoisessa nousussa 
ja kannattavuus paranee

keskiarvoa synkemmät.
Myynti supistui tammi-maalis-

kuun aikana hieman. Myynnin odote-
taan kasvavan vain hienokseltaan toi-
sella vuosineljänneksellä.

Henkilökuntaa palkattiin jonkin 
verran lisää tammi-maaliskuun ai-
kana. Työvoimaa arvioidaan vähen-
nettävän lievästi kevään ja alkukesän 
kuluessa.

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuus-
sa puolella Pirkanmaan palveluvas-
taajista. Heikko kysyntä oli tuotan-
non kasvun esteenä 44 %:lla alas-

Pirkanmaan teollisuuden ja raken-
tamisen suhdannetilanne on viime-
aikaisesta toipumisesta huolimat-
ta tavanomaista heikompi (saldolu-
ku -29). 

Suhdannenäkymät synkkenivät 
hieman huhtikuussa. Suhdannenäky-
mien viimeisin saldoluku oli -15, kun 
saldoluku oli tammikuussa -3. Huhti-
kuussa kaksi kolmasosaa vastaajista 
ennakoi suhdanteiden pysyvän muut-
tumattomina. Suhdanteiden odotti pa-
ranevan yhdeksän prosenttia ja 24 % 

ennakoi heikkenemistä. Pirkanmaa-
laisten yritysten suhdanneodotuk-
set ovat koko maan keskiarvoa huo-
nommat.

Tuotanto kasvoi hieman alkuvuo-
den 2014 aikana ja tuotantomääri-
en odotetaan lisääntyvän vähän myös 
loppukevään kuluessa. Tuotantoka-
pasiteettia on edelleen yleisesti va-
paana, sillä huhtikuussa vain 68 %:lla 
alasta oli kapasiteetti täyskäytössä. 

Tilauskirjat ovat normaalia 
ohuemmat, saldoluku -25. Valmiiden 

tuotteiden varastot ovat tavallista täy-
demmät, saldoluku 20.

Työvoiman määrä pieneni tammi-
maaliskuun aikana. Henkilökunta säi-
lynee toisella vuosineljänneksellä li-
kimain ennallaan. Tuotantokapeik-
koja oli huhtikuussa 40 %:lla Pirkan-
maan vastaajista. Kysyntä oli heikkoa 
37 %:lla alasta ja rahoitusvaikeuksia 
oli kymmenesosalla yrityksistä.

Kannattavuus on keskimäärin hie-
noisessa nousussa, mutta kannatta-
vuuskehitys vaihtelee yrityksittäin.

ta. Ammattityövoimasta oli pulaa yh-
deksällä prosentilla alasta.

Myyntihinnat laskivat lievästi al-
kuvuoden aikana, mutta tuotantokus-
tannukset jatkoivat nousuaan. Kan-
nattavuus jäi vuoden takaista hei-
kommaksi, eikä kannattavuuden odo-
teta kohentuvan lähikuukausinakaan.

   Suhdannenäkymät ovat pienes-
tä kohentumisesta huolimatta yhä 
miinuksella, saldoluku -14

   Myynti väheni vuoden alkukuu-
kausina - lähikuukausille odotetaan 
vain hidasta myynnin nousua

   Heikko kysyntä on edelleen 
yleisin tuotantokapeikko

   Suhdannetilanne on tavan-
omaista heikompi ja tilauskirjat 
ovat normaalia ohuemmat

   Suhdannenäkymät heikkenivät 
alkuvuoden aikana, saldoluku -15
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 9 68 23 -14
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 2 65 33 -31

   muu tuotantokapeikko 2 2
   riittämätön kysyntä 44 44
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 9 9
Tuotannon kasvun esteet 50 50

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 15 52 33 -18
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 15 80 5 10

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 21 62 17 4
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 20 40 40 -20
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 17 50 33 -16

Henkilökunta 6018
Yrityksiä 47
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 9 67 24 -15
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 8 55 37 -29

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 37 37
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 1 1
Tuotannon kasvun esteet 40 40

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 14 75 11 3
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 5 71 24 -19

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 30 60 10 20
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 5 65 30 -25

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 32 64 4 28

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 28 65 7 21
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 32 33 35 -3
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 37 37 26 11

Henkilökunta 17883, Liikevaihto 6132 milj. euroa
Yrityksiä 60
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 2014Pohjanmaa

Pohjanmaan palvelualojen yritysten 
suhdannetilanne oli huhtikuussa 2014 
normaalia heikompi. 

Suhdanteiden arvioidaan pysy-
vän alamaissa lähikuukausien aika-
nakin. Suhdannenäkymien saldoluku 
oli huhtikuussa -23, sillä 41 % alasta 
ennakoi heikkenemistä ja 18 % vas-
taajista odotti paranemista. Ennal-
laan suhdanteet säilynevät 41 %:lla 
yrityksistä. Edellisessä, tammikuus-
sa tehdyssä tiedustelussa suhdanneo-
dotuksien saldoluku oli -21. Pohjan-

maan yritysten suhdanteet ovat koko 
maan keskiarvoa harmaammat.

Myyntimäärät pienenivät aavis-
tuksen verran alkuvuoden aikana. 
Myynnin odotetaan kasvavan vain 
lievästi kevään ja alkukesän kulues-
sa.

Henkilökunnan määrä kasvoi hie-
man tammi-maaliskuussa. Työvoi-
maa lisättäneen lievästi myös lähi-
kuukausina.

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuus-
sa 54 %:lla alueen palveluvastaajista. 

   Suhdannetilanne synkkeni 
hieman vuoden alussa

Pohjanmaan teollisuuden ja rakenta-
misen suhdannetilanne heikkeni al-
kuvuoden aikana. 

Suhdanneodotukset ovat pysyneet 
varsin vakaina, eikä tilanteeseen odo-
teta juuri muutoksia lähikuukausien 
myötä. Suhdannenäkymien saldoluku 
oli huhtikuussa 1, kun saldoluku oli 
tammikuisessa tiedustelussa -6. Huh-
tikuussa kaksi kolmasosaa vastaajista 
arvioi suhdanteiden pysyvän lähikuu-
kausina ennallaan. Paranemista odotti 
17 % alasta ja 16 % yrityksistä enna-

koi heikkenemistä. Pohjanmaan yri-
tysten suhdannekuva on lähellä koko 
maan keskiarvoa.

Tuotantomäärät pienenivät hieman 
vuoden 2014 alussa. Tuotannon en-
nakoidaan lisääntyvän melko yleises-
ti kevään edetessä. Tuotantokapasi-
teetti oli huhtikuussa kokonaan hyö-
dynnettynä 63 %:lla vastaajista.

Tilaustilanne pysyi heikkona alku-
vuoden aikana. Tilauskannan saldo-
luku oli huhtikuussa -31. Valmiiden 
tuotteiden varastot ovat vähän taval-

   Suhdannenäkymät lähes ennal-
laan, saldoluku 1

   Tilaustilanne on normaalia 
heikompi - tuotannon odotetaan 
lisääntyvän lähikuukausina hieman

lista täydemmät, saldoluku 8.
Henkilökunnan määrä supistui 

hienoisesti alkuvuoden aikana. Työ-
voimaa vähennettäneen hieman myös 
lähikuukausina. 

Tuotantokapeikkoja ilmoitti huh-
tikuussa 65 % Pohjanmaan vastaajis-
ta. Kysyntä oli heikkoa 58 %:lla alas-
ta ja kahdeksalla prosentilla oli rahoi-
tusvaikeuksia. 

Kannattavuus oli hieman vuoden 
takaista heikompi ja investoinnit su-
pistuivat.

Kysyntä oli heikkoa 48 %:lla yrityk-
sistä. Työvoimasta oli pulaa neljällä 
prosentilla ja neljä prosenttia arvioi 
rahoituksen saannin ongelmaksi.

Kannattavuus parani alkuvuodes-
ta vuodentakaiseen verrattuna. Vii-
meaikaisen myyntihintojen nousun 
ennakoidaan hiipuvan lähikuukausi-
na, minkä myötä myös kannattavuus 
kääntynee laskuun.

   Suhdannetilanne on normaalia 
heikompi, saldoluku -35

   Kysyntä on vaimeaa - hienoista 
myynnin kasvua ennakoidaan silti 

   Suhdannenäkymät yhä miinuk-
sella, saldoluku -23
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 18 41 41 -23
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 11 43 46 -35

   muu tuotantokapeikko 3 3
   riittämätön kysyntä 48 48
   puute kapasiteetista 2 2
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 4 4
Tuotannon kasvun esteet 54 54

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 30 54 16 14
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 25 59 16 9

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 35 43 22 13
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 26 25 49 -23
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 24 48 28 -4

Henkilökunta 2583
Yrityksiä 26
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 17 67 16 1
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 18 37 45 -27

   muu tuotantokapeikko 9 9
   riittämätön kysyntä 58 58
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 2 2
Tuotannon kasvun esteet 65 65

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 15 54 31 -16
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 14 63 23 -9

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 28 52 20 8
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 12 45 43 -31

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 37 59 4 33

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 43 49 8 35
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 30 35 35 -5
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 15 51 34 -19

Henkilökunta 10029, Liikevaihto 4433 milj. euroa
Yrityksiä 34
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 2014Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen palveluyritysten 
suhdanteet heikkenivät hieman alku-
vuoden aikana. Suhdannetilanne-ky-
symyksen saldoluku oli huhtikuus-
sa -39.

Suhdannenäkymät synkkenivät 
huhtikuussa, jolloin suhdannenäky-
mien saldoluku oli -20. Edellisessä, 
tammikuussa tehdyssä tiedustelussa 
vastaava saldoluku oli -6.

Huhtikuussa 72 % vastaajista ar-
vioi suhdanteiden säilyvän ennallaan. 
Vastaajista 24 % ennakoi heikkene-

mistä ja neljä prosenttia odotti para-
nemista. Pohjois-Suomen palveluvas-
taajien suhdannekuva on koko maan 
keskiarvoa synkempi.

Myyntimäärät pienenivät hieman 
tammi-maaliskuun aikana. Myynnin 
ennakoidaan supistuvan aavistuksen 
verran myös lähikuukausina.

Henkilökuntaa vähennettiin lie-
västi alkuvuoden aikana. Työvoiman 
odotetaan pienenevän myös kevään 
ja alkukesän kuluessa. 

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuus-

   Suhdanteet paranivat alkuvuo-
den aikana

Pohjois-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdannetilanne nousi 
huhtikuussa 2014 normaalilukemiin. 

Suhdannenäkymät kirkastuivat al-
kuvuoden aikana. Suhdannenäkymi-
en saldoluku oli huhtikuussa 8, kun 
saldoluku oli tammikuussa tehdyssä 
tiedustelussa -5.  

Huhtikuussa 14 % vastaajista en-
nakoi paranemista ja kuusi prosent-
tia uskoi suhdanteiden heikkenevän. 
Ennallaan suhdanteet säilynevät 80 
%:lla alasta. Pohjois-Suomen vastaa-

jien suhdanteet ovat koko maan kes-
kiarvoa paremmat.

Tuotanto lisääntyi alkuvuoden ai-
kana hieman. Tuotanto-odotukset 
ovat varovaisia, ja tuotannon enna-
koidaan kausivaihtelu huomioon ot-
taen vähenevän hieman kesän lähes-
tyessä. Tuotantokapasiteetti on koh-
talaisesti hyödynnettynä, sillä kapasi-
teetti on täyskäytössä 64 %:lla alasta.

Tilaustilanne on hieman tavan-
omaista heikompi, saldoluku huhti-
kuussa -11. Valmiiden tuotteiden va-

   Tuotanto on lisääntynyt alku-
vuodesta - lähikuukausina tuotan-
non ennakoidaan hieman laskevan

   Suhdannenäkymät hienoisesti 
plussalla, saldoluku 8

rastot ovat tavallista täydemmät, sal-
doluku 29. 

Henkilökunnan määrä pieneni al-
kuvuoden aikana aiempien odotus-
ten mukaisesti. Työvoima vähentynee 
kausitekijät huomioon ottaen lähi-
kuukausina lievästi. Tuotantokapeik-
koja oli huhtikuussa 59 %:lla Poh-
jois-Suomen vastaajista. Kysyntä oli 
yleisin kapeikko 52 % osuudellaan.

Kannattavuus vaihtelee yrityksit-
täin. Keskimäärin se on hieman vuo-
den takaista parempi.

sa 65 %:lla Pohjois-Suomen palvelu-
jen vastaajista. Riittämätön kysyntä 
oli yleisin kapeikkotekijä 59 prosen-
tin osuudella. Ammattitaitoisesta työ-
voimasta oli pulaa neljällä prosentil-
la alasta.

Kustannukset ovat nousseet viime 
kuukausina ja hinnat ovat laskeneet. 
Kannattavuus on heikentynyt vuoden 
takaiseen verrattuna, ja kannattavuus 
hiipunee myös lähikuukausina.

   Kysyntä on heikkoa ja kannat-
tavuus hiipuu

   Myynti on loivassa laskussa ja 
henkilökunnan määrä vähenee

   Suhdannenäkymät heikkenivät 
alkuvuodesta, saldoluku huhti-
kuussa -20
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 4 72 24 -20
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 1 59 40 -39

   muu tuotantokapeikko 6 6
   riittämätön kysyntä 59 59
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 4 4
Tuotannon kasvun esteet 65 65

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 7 76 17 -10
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 6 78 16 -10

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 20 53 27 -7
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 19 45 36 -17
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 14 52 34 -20

Henkilökunta 7951
Yrityksiä 70
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 14 80 6 8
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 30 40 30 0

   muu tuotantokapeikko 6 6
   riittämätön kysyntä 52 52
   puute kapasiteetista 4 4
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 2 2
Tuotannon kasvun esteet 59 59

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 11 77 12 -1
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 12 67 21 -9

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 38 53 9 29
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 23 43 34 -11

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 36 63 1 35

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 10 81 9 1
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 30 51 19 11
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 25 62 13 12

Henkilökunta 8905, Liikevaihto 4667 milj. euroa
Yrityksiä 50
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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Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Toukokuu 2014

Uudenmaan teollisuuden ja rakenta-
misen suhdanteet paranivat vuoden 
2014 alussa. Tämänhetkinen suhdan-
netilanne oli huhtikuussa kuitenkin 
yhä hieman normaalia heikompi.  

Kevättä ja alkukesää koskevi-
en suhdannenäkymien saldoluku oli 
huhtikuussa 13, kun saldoluku oli 
tammikuussa tehdyssä kyselyssä 6. 

Vastaajista 24 % odotti paranemis-
ta ja 11 % ennakoi suhdanteiden hii-
puvan. Ennallaan tilanne säilynee 65 
%:lla alasta. Uudenmaan vastaajien 

Uusimaa

   Suhdanneodotukset hienoisessa 
nousussa, saldoluku 13

Uudenmaan yksityisten palvelujen 
yritysten suhdannetilanne oli huhti-
kuussa 2014 yhä selvästi normaalia 
heikompi, saldoluku -38.

Suhdannetilanteeseen ei ole luvas-
sa pikaista helpotusta. Lähikuukausia 
koskevien suhdannenäkymien saldo-
luku oli huhtikuussa 0, kun saldoluku 
oli tammikuussa 2.

Huhtikuussa 76 % vastaajista ar-
vioi suhdanteiden pysyvän kevään ja 
alkukesän aikana ennallaan. Sekä pa-
ranemista että heikkenemistä odot-

ti 12 % alasta. Uudenmaan palvelu-
vastaajien suhdanneodotukset ovat 
hivenen koko maan keskiarvoa pa-
remmat.

Myyntimäärät pysyivät pääosin 
ennallaan tammi-maaliskuun aikana. 
Myynnin ennakoidaan kasvavan hie-
man kevään ja alkukesän kuluessa.

Henkilökuntaa vähennettiin alku-
vuodesta lievästi. Lähikuukausina 
työvoiman määrä säilynee ennallaan.

Tuotannonrajoitteita oli huhtikuus-
sa 55 %:lla Uudenmaan palveluvas-

nemmät, saldoluku -13. Henkilökun-
taa lisättiin hieman kuluvan vuoden 
alussa. Työvoimaodotukset ovat va-
rovaisia, sillä kausivaihtelu huomi-
oon ottaen työvoima vähenee lähi-
kuukausina.

Riittämätön kysyntä on yleisin 
tuotantokapeikko 44 %:n osuudella. 
Rahoitus on ongelmana kahdeksal-
la prosentilla ja neljällä prosentilla on 
työvoimapulaa. Kannattavuus on hi-
venen vuoden takaista parempi. In-
vestoinnit pienenivät yhä lievästi.

   Tuotanto pieneni alkuvuoden 
aikana - lähikuukausille nousuodo-
tuksia

suhdanneodotukset ovat koko maan 
keskiarvoa suotuisammat.

Tuotanto väheni hieman vuoden 
2014 alkukuukausina. Tuotanto-odo-
tukset ovat luottavaisia, ja tuotannon 
ennakoidaan lisääntyvän selvästi ke-
sän lähestyessä. Tuotantokapasiteetti 
on kokonaan käytössä 80 %:lla vas-
taajista.

Tilauskirjat ovat kohonneet jo lä-
helle normaalilukemia, saldoluku 
huhtikuussa -5. Valmiiden tuotteiden 
varastot ovat hieman normaalia pie-

taajista. Yleisin kapeikko oli heikko 
kysyntä 42 prosentin osuudella. Am-
mattityövoimasta oli pulaa kymme-
nesosalla alasta.

Kannattavuus oli vuoden alussa 
edellisen vuoden vastaavaa ajankoh-
taa parempi. Kannattavuus kohentu-
nee hieman myös lähikuukausina.

 Suhdannetilanne normaalia 
heikommissa lukemissa

   Suhdanteet pysynevät kes-
kimäärin ennallaan keväällä ja 
alkukesällä

   Myynnin ennakoidaan lisäänty-
vän lievästi - henkilökunta pysynee 
ennallaan

   Tilaustilanne on parantunut ja 
tuotantokapasiteetti on kohtalai-
sesti käytössä 
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Teollisuus ml. rakentaminen Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 12 76 12 0
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 5 52 43 -38

   muu tuotantokapeikko 2 2
   riittämätön kysyntä 42 42
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 10 10
Tuotannon kasvun esteet 55 55

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 18 65 17 1
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 8 77 15 -7

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 35 56 9 26
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 29 45 26 3
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 18 67 15 3

Henkilökunta 118160
Yrityksiä 294
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 24 65 11 13
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 15 62 23 -8

   muu tuotantokapeikko 0 0
   riittämätön kysyntä 44 44
   puute kapasiteetista 6 6
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 4 4
Tuotannon kasvun esteet 52 52

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 13 76 11 2
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 22 59 19 3

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 17 53 30 -13
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 15 65 20 -5

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 20 73 7 13

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 42 50 8 34
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 33 30 37 -4
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 21 47 32 -11

Henkilökunta 28114, Liikevaihto 15402 milj. euroa
Yrityksiä 108
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku






	Suhdannenäkymät alueittain
	Yleiset suhdannenäkymät alueittain, teollisuus ja rakentaminen
	Yleiset suhdannenäkymät alueittain, palvelut
	Häme
	Itä-Suomi
	Kaakkois-Suomi
	Keski-Suomi
	Lounais-Suomi
	Pirkanmaa
	Pohjanmaa
	Pohjois-Suomi
	Uusimaa




