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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Toukokuu 2015Häme

Hämeen palveluyritysten suhdanneti-
lanne pysyi alkuvuoden 2015 aikana 
vähän tavanomaista heikompana. Tä-
mänhetkistä tilannetta kuvaava saldo-
luku oli huhtikuussa -15.

Suhdanteiden uskotaan jatkuvan 
pääosin ennallaan kevään ja kesän ai-
kana. Suhdannenäkymien viimeisin 
saldoluku oli -1, kun vastaava sal-
doluku oli tammikuussa -14. Huhti-
kuussa 8 % vastaajista ennakoi tilan-
teen heikkenemistä ja 7 % odotti suh-
danteiden paranemista.

Hämeen teollisuuden ja rakentamisen 
suhdannetilanne pysyi synkkänä vuo-
den 2015 alussa. Tämänhetkistä ti-
lannetta kuvaava saldoluku oli huhti-
kuussa -49.

Suhdannenäkymät ovat pysyneet 
lievästi miinuksella alkuvuoden aika-
na. Lähikuukausien suhdanneodotus-
ten saldoluku oli huhtikuussa tammi-
kuun tavoin -15. 

Huhtikuussa 25 % yrityksis-
tä odotti suhdanteiden heikkenevän 
ja paranemista odotti 10 %. Hämeen 

vastaajien suhdannearviot ovat koko 
maan keskiarvoa vaisummat.

Tuotanto väheni melko yleises-
ti vuoden 2015 alkukuukausina. Tuo-
tanto supistunee kausitekijät huomi-
oon ottaen myös kesän aikana. Tuo-
tantokapasiteettia on yleisesti vapaa-
na. sillä kapasiteetti on kokonaan 
käytössä vain 47 %:lla vastaajista. 

Tilauskirjat ovat pysyneet normaa-
lia ohuempina, saldoluku -36. Val-
mistuotevarastot ovat tavanomaisella 
tasollaan, saldoluku -1.

   Suhdannetilanne pysyi heikkona 
vuoden 2015 alkukuukausina

Hämeen yritysten suhdanneodo-
tukset ovat melko lähellä koko maan 
keskiarvoa.

Myyntimäärät laskivat lievästi al-
kuvuoden 2015 aikana. Myynnin en-
nakoidaan lisääntyvän hivenen ke-
sän myötä.

Henkilökuntaa vähennettiin talvel-
la melko yleisesti. Työvoima supistu-
nee edelleen hieman kevään ja alku-
kesän aikana.

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuus-
sa 24 %:lla vastaajista. Kysyntä oli 

Henkilökunnan määrä säilyi alku-
vuoden aikana likimain ennallaan. 
Kausivaihtelu huomioiden työvoima 
pienentynee aavistuksen verran ke-
väällä ja alkukesällä.

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuus-
sa 67 %:lla vastaajista. Kysynnän 
heikkous oli yleisin ongelma 57 %:n 
osuudella. Kannattavuus on jäänyt 
hintojen laskun myötä vuoden takais-
ta heikommaksi. Investointien arvioi-
daan vähentyneen vuoden takaiseen 
tilanteeseen verrattuna.

heikkoa 19 %:lla alasta ja kuudel-
la prosentilla oli pulaa työvoimasta. 
Kannattavuus on hieman vuoden ta-
kaista heikompi, sillä kustannusten 
nousu on jatkunut alkuvuoden ajan.

   Suhdannetilanteen arvioidaan 
pysyneen lievästi tavanomaista 
heikompana 

   Myyntimäärät ovat loivassa 
laskussa - kannattavuus heikenty-
nyt hieman

   Suhdannenäkymät ennakoivat 
tilanteen pysyvän ennallaan, 
saldoluku -1

  Tuotanto laskusuunnassa - ti-
laustilanne yhä vaikea

   Yleiset suhdannenäkymät ovat 
lievästi miinuksella, saldoluku -15
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 7 85 8 -1
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 1 83 16 -15

   muu tuotantokapeikko 0 0
   riittämätön kysyntä 19 19
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 6 6
Tuotannon kasvun esteet 24 24

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 4 86 10 -6
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 6 67 27 -21

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 9 86 5 4
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 9 74 17 -8
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 4 83 13 -9

Henkilökunta 4155
Yrityksiä 32
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 10 65 25 -15
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 8 35 57 -49

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 57 57
   puute kapasiteetista 5 5
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 3 3
Tuotannon kasvun esteet 67 67

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 24 56 20 4
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 29 47 24 5

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 17 65 18 -1
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 14 36 50 -36

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 53 40 7 46

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 21 57 22 -1
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 17 34 49 -32
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 12 42 46 -34

Henkilökunta 9099, Liikevaihto 2240 milj. euroa
Yrityksiä 51
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 2015Itä-Suomi

Itä-Suomen palveluvastaajat arvioi-
vat suhdannetilanteen synkentyneen 
vuoden 2015 alkukuukausina. Tällä 
hetkellä vallitsevaa tilannetta kuvaa-
va saldoluku oli huhtikuussa -48.

Lähikuukausien suhdanneodotuk-
set kohentuivat selvästi huhtikuussa, 
jolloin suhdannenäkymien saldoluku 
oli 19. Edellisessä, tammikuussa teh-
dyssä tiedustelussa vastaava saldo-
luku oli -25. Huhtikuussa 32 % vas-
taajista ennakoi suhdanteiden para-
nemista ja 13 % odotti suhdanteiden 
hiipuvan.

Itä-Suomen yksityisten palvelui-
den suhdannenäkymät ovat koko 
maan keskiarvoa myönteisemmät.

Myynti väheni osin kausivaihte-
lun vuoksi tammi-maaliskuun aikana. 
Myynnin ennakoidaan lisääntyvän 
melko yleisesti kesällä.

Työvoima väheni hieman alkuvuo-
den aikana. Kesätyöntekijöiden mää-
rä huomioon ottaen henkilökunnan 
määrä supistunee myös lähikuukausi-
na hieman.

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuus-
sa 56 %:lla Itä-Suomen vastaajista. 

   Suhdannetilanne on yleisesti 
normaalia heikompi

Itä-Suomen teollisuuden ja rakenta-
misen suhdannetilanne oli huhtikuus-
sa 2015 selvästi tavanomaista syn-
kempi.

Suhdannenäkymät pysyivät melko 
harmaina alkuvuoden aikana. Suh-
danneodotuksien saldoluku oli huh-
tikuussa -16, kun vastaava saldoluku 
oli tammikuisessa tiedustelussa -22. 
Huhtikuussa 22 % vastaajista enna-
koi suhdanteiden hiipumista ja 6 % 
uskoi suhdanteiden olevan kohentu-
massa. Itä-Suomen teollisuuden ja ra-

kentamisen suhdannearviot ovat ko-
ko maan keskiarvoa heikommat.

Tuotannon määrässä ei tapahtunut 
alkuvuoden aikana suuria muutoksia. 
Lähikuukausinakin tuotanto pysynee 
lähes ennallaan. Tuotantokapasiteet-
tia oli huhtikuussa vajaakäytössä 53 
%:lla vastaajista.

Tilaustilanne on pysynyt heikko-
na, sillä tilauskannan viimeisin saldo-
luku oli -37. Valmistuotevarastot sen 
sijaan ovat tavanomaista täydemmät, 
saldoluku 18.

   Tilauskirjat ovat alle normaalilu-
kemien - tuotanto pysynee kesän 
aikana pääosin ennallaan

   Pikaista suhdanteiden parane-
mista ei ole näköpiirissä, suhdan-
nenäkymien saldoluku -16

Henkilökuntaa vähennettiin vuo-
den 2015 ensimmäisellä neljännek-
sellä. Työvoima pienentynee kausite-
kijät huomioon ottaen hieman myös 
kesän aikana. Ammattitaitoisesta työ-
voimasta on kuitenkin pulaa 13 %:lla 
vastaajista. Heikko kysyntä on edel-
leen yleisin kapeikkotekijä 52 %:n 
osuudella.

Kannattavuuskehitys vaihtelee yri-
tyksittäin, mutta keskimäärin kannat-
tavuus on hieman heikentynyt. Inves-
toinnit ovat hienoisessa laskussa.

Heikko kysyntä oli yleisin kapeikko 
49 %:n osuudella. Ammattitaitoisen 
työvoiman saanti oli ongelmana seit-
semällä prosentilla alasta.

Myyntihinnat ovat alentuneet vii-
me kuukausina, mutta kustannukset 
ovat jatkaneet nousuaan. Kannatta-
vuus on vuoden takaista heikompi.

   Suhdannetilanne hiipui huhti-
kuussa selvästi normaalia heikom-
maksi

 Suhdanteiden ennakoidaan piris-
tyvän kesän aikana, saldoluku 19

 Myynnin odotetaan lisäänty-
vän lähikuukausina - kysyntä on 
kuitenkin edelleen vaimeaa
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 32 55 13 19
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 5 42 53 -48

   muu tuotantokapeikko 0 0
   riittämätön kysyntä 49 49
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 7 7
Tuotannon kasvun esteet 56 56

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 20 60 20 0
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 8 74 18 -10

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 39 50 11 28
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 16 44 40 -24
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 17 55 28 -11

Henkilökunta 7727
Yrityksiä 69
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 6 72 22 -16
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 13 27 60 -47

   muu tuotantokapeikko 9 9
   riittämätön kysyntä 52 52
   puute kapasiteetista 2 2
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 13 13
Tuotannon kasvun esteet 64 64

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 32 45 23 9
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 7 59 34 -27

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 27 64 9 18
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 11 41 48 -37

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 53 40 7 46

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 23 58 19 4
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 32 37 31 1
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 23 53 24 -1

Henkilökunta 12639, Liikevaihto 3753 milj. euroa
Yrityksiä 75
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 2015Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen palveluyritys-
ten suhdannetilanne oli huhtikuussa 
2015 tavanomaista heikompi (saldo-
luku -31). 

Suhdannenäkymät ovat kirkastu-
neet alkuvuoden aikana ja tilanteen 
uskotaan kohentuvan kesällä. Suh-
danneodotuksien saldoluku oli huh-
tikuussa 10, kun saldoluku oli viime 
tammikuussa -12. Kaakkois-Suomen 
suhdannenäkymät ovat koko maan 
keskiarvoa valoisammat. 

Huhtikuussa 21 % alueen vastaa-
jista arvioi suhdanteiden paranevan 

lähikuukausina ja 11 % ennakoi suh-
danteiden heikkenemistä.

Myynti jäi alkuvuodesta vuoden 
takaista vähäisemmäksi, mutta vii-
meisen kolmen kuukauden aikana 
myyntimäärät lisääntyivät. Myynnin 
ennakoidaan pysyvän keskimäärin 
ennallaan kesän aikana. 

Henkilökunnan määrä säilyi vuo-
den alussa kausivaihtelu huomioon 
ottaen likimain ennallaan. Henkilö-
kuntaa palkattaneen lievästi lisää ke-
sällä.

Kysyntä oli huhtikuussa heikkoa 

 Suhdannekuva on alkuvuoden 
toipumisesta huolimatta yhä 
harmaa

Kaakkois-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdannetilanne oli huh-
tikuussa 2015 hieman tavanomaista 
huonompi, saldoluku -12. 

Suhdanneodotukset ovat hivenen 
vuodenvaihdetta luottavaisemmat ja 
tilanteen arvioidaan pysyvän lähikuu-
kausina keskimäärin ennallaan. Suh-
dannenäkymien saldoluku oli huh-
tikuussa -1, kun saldoluku oli tam-
mikuussa -6. Huhtikuussa 10 % vas-
taajista arvioi suhdanteiden hiipu-
van kesällä ja 9 % odotti paranemis-

ta. Kaakkois-Suomen suhdanneodo-
tukset ovat lähellä koko maan keski-
arvoa.

Tuotantomäärät pysyivät kausi-
vaihtelu huomioon ottaen lähes en-
nallaan alkuvuoden aikana. Tuotan-
non ennakoidaan pysyvän kausiteki-
jät huomioiden lähes muuttumatto-
mana myös kesällä. Tuotantokapasi-
teetti oli huhtikuussa kokonaan käy-
tössä vain 57 %:lla yrityksistä.

Tilaustilanne oli huhtikuussa nor-
maalia heikompi, saldoluku -19. Val-

  Tilaustilanne on tavanomaista 
heikompi - tuotanto pysynee kesäl-
lä nykyisissä lukemissa

miiden tuotteiden varastot ovat liki-
main tavanomaisissa lukemissa.

 Henkilökunnan määrä supistui 
odotusten mukaisesti vuoden 2015 
alussa. Alkukesällä työvoima säily-
nee lähes ennallaan.

Kysynnän heikkous oli huhtikuus-
sa yleisin tuotantokapeikko 51 pro-
sentin osuudella. Työvoimasta oli pu-
laa 12 %:lla alasta.

Kannattavuus vaihtelee yrityksit-
täin, mutta keskimäärin se on heiken-
tynyt. Investoinnit ovat laskussa.

44 %:lla Kaakkois-Suomen yrityk-
sistä. Ammattitaitoisesta työvoimasta 
oli pulaa 26 %:lla palveluvastaajista. 
Muut kapeikot olivat vähäisiä.

Myyntihinnat ovat olleet viime 
kuukausina laskussa, mutta kustan-
nukset ovat olleet hienoisessa nou-
sussa. Kannattavuus on vuoden ta-
kaista heikompi.

   Suhdannenäkymät ovat kirkas-
tuneet alkuvuoden aikana, saldo-
luku huhtikuussa 10

   Tämänhetkinen suhdannetilanne 
on edelleen heikko - kannattavuus 
on laskussa

 Myyntimäärät säilynevät kesällä 
lähes ennallaan - henkilökuntaa 
suunnitellaan lisättävän

 Suhdanneodotukset ovat varovai-
sia, saldoluku -1
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 21 68 11 10
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 10 49 41 -31

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 44 44
   puute kapasiteetista 2 2
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 26 26
Tuotannon kasvun esteet 68 68

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 20 70 10 10
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 18 56 26 -8

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 23 61 16 7
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 13 55 32 -19
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 20 65 15 5

Henkilökunta 5458
Yrityksiä 74
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 9 81 10 -1
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 21 46 33 -12

   muu tuotantokapeikko 2 2
   riittämätön kysyntä 51 51
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 12 12
Tuotannon kasvun esteet 65 65

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 13 75 12 1
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 9 73 18 -9

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 7 83 10 -3
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 13 55 32 -19

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 43 45 12 31

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 27 62 11 16
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 29 46 25 4
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 28 50 22 6

Henkilökunta 8767, Liikevaihto 4367 milj. euroa
Yrityksiä 57
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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Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Toukokuu 2015Keski-Suomi

Keski-Suomen palveluyritysten suh-
dannetilanne kohentui vuoden 2015 
alkukuukausina, mutta tilanne oli 
huhtikuussa edelleen hieman normaa-
lia heikompi. Tämänhetkistä suhdan-
netilannetta kuvaava viimeisin saldo-
luku oli -8.

Lähikuukausia koskevat suhdan-
neodotukset ovat luottavaisia. Suh-
dannenäkymien huhtikuinen saldo-
luku oli 32, kun saldoluku oli tam-
mikuussa tehdyssä tiedustelussa 26. 
Huhtikuussa 40 % vastaajista odotti 
suhdanteiden paranemista ja 8 % en-

nakoi heikkenemistä. Keski-Suomen 
palveluvastaajien suhdannenäkymät 
ovat koko maan keskiarvoa valoi-
sammat.

Myyntimäärät pysyivät keskimää-
rin ennallaan vuoden 2015 ensimmäi-
sellä neljänneksellä. Toisella neljän-
neksellä myynnin odotetaan lisään-
tyvän.

Työvoima supistui lievästi alku-
vuoden 2015 aikana. Henkilökunnan 
määrän arvioidaan vähenevän hieman 
myös lähikuukausina. 

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuus-

Keski-Suomen teollisuuden ja raken-
tamisen suhdannearviot kohentuivat 
hieman vuoden 2015 alussa. Tämän-
hetkinen tilanne on edelleen tavan-
omaista huonompi, saldoluku huhti-
kuussa -32.

Suhdannenäkymät ennakoivat ti-
lanteen pysyvän pääosin ennallaan 
lähikuukausien aikana. Suhdanneo-
dotuksien viimeisin saldoluku on -1, 
kun vastava saldoluku oli tammi-
kuussa -8. Huhtikuussa 13 % vastaa-
jista arvioi suhdanteiden olevan hii-

pumassa ja 12 % ennakoi paranemis-
ta. Keski-Suomen yritysten suhdan-
nenäkymät ovat lähellä koko maan 
keskiarvoa.

Tuotantomäärät pienenivät jon-
kin verran tammi-maaliskuun aikana. 
Tuotantokehitys pysynee heikkona 
myös kesän aikana. Tuotantokapasi-
teetti on kohtalaisesti hyödynnettynä, 
sillä kapasiteetti on kokonaan käytös-
sä 72 %:lla vastaajista.

Tilauskirjat ovat yleisesti normaa-
lia ohuemmat, saldoluku -60. Val-

   Tilauksia on yleisesti tavan-
omaista niukemmin

   Kapasiteetti on kohtalaisesti 
käytössä - tuotanto supistunee 
hieman kesällä

   Suhdannetilanne pysynee lähi-
kuukausina ennallaan, saldoluku -1

miiden tuotteiden varastot ovat vä-
hän tavallista täydemmät, saldolu-
ku 12. Henkilökunnan määrä on py-
synyt kausivaihtelu huomioon otta-
en likimain ennallaan alkuvuoden ai-
kana. Kesällä työvoima laskee vähän, 
kun otetaan huomioon kausivaihte-
lu. Heikko kysyntä oli 33 prosentin 
osuudellaan yleisin tuotantokapeik-
ko. Ammattitaitoisesta työvoimasta 
oli pula viidellä prosentilla. Kannat-
tavuus on vuoden takaista heikompi.

sa 70 %:lla Keski-Suomen palvelu-
yrityksistä. Yleisin kapeikko oli riit-
tämätön kysyntä 34 %:n osuudel-
la. Ammattitaitoisesta työvoimasta 
oli pulaa viidellä prosentilla alasta ja 
kahdeksalla prosentilla oli rahoitus-
vaikeuksia.

Kannattavuus on lievästi vuoden 
takaista heikompi. Myyntihinnat ovat 
hienoisessa laskussa, mutta kustan-
nukset ovat nousseet hieman.

   Suhdannearviot kohentuneet 
alkuvuodesta - tämänhetkinen 
tilanne yhä normaalia heikompi

   Kannattavuus on hienoisessa 
laskussa - myynnin ennakoidaan 
lisääntyvän 

   Kevättä ja kesää koskevat suh-
danneodotukset ovat luottavaisia, 
saldoluku 32
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 40 52 8 32
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 9 74 17 -8

   muu tuotantokapeikko 28 28
   riittämätön kysyntä 34 34
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 5 5
Tuotannon kasvun esteet 70 70

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 20 54 26 -6
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 7 77 16 -9

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 48 37 15 33
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 36 47 17 19
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 16 70 14 2

Henkilökunta 3491
Yrityksiä 47
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 12 75 13 -1
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 4 60 36 -32

   muu tuotantokapeikko 5 5
   riittämätön kysyntä 33 33
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 5 5
Tuotannon kasvun esteet 41 41

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 12 75 13 -1
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 18 57 25 -7

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 19 74 7 12
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 6 28 66 -60

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 28 66 6 22

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 19 37 44 -25
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 4 60 36 -32
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 13 70 17 -4

Henkilökunta 9048, Liikevaihto 2425 milj. euroa
Yrityksiä 49
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 2015Lounais-Suomi

   Suhdannetilanne on tavan-
omaista heikompi vaimean kysyn-
nän vuoksi

   Suhdanneodotukset ovat loivas-
sa nousussa, saldoluku 4

Lounais-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdannetilanne on vii-
meaikaisesta kohentumisesta huoli-
matta tavanomaista heikompi.

Suhdanneodotukset ovat nousseet 
hienoisesti plussalle. Lähikuukausi-
en suhdannenäkymien saldoluku oli 
huhtikuussa 2015 lukemassa 4, kun 
saldoluku oli viime tammikuussa -9.

Huhtikuussa 13 % alueen vastaa-
jista ennakoi suhdanteiden pikais-
ta paranemista ja yhdeksän prosenttia 
odotti suhdanteiden heikkenevän lä-

Lounais-Suomen palveluyritysten 
suhdannearviot synkentyivät alku-
vuoden 2015 aikana. Tämänhetkistä 
tilannetta kuvaava saldoluku oli huh-
tikuussa lukemassa -54 (tammikuus-
sa -31).

Suhdannenäkymät ovat varovaisia, 
sillä suhdannetilanteen odotetaan py-
syvän vaisuna kesän aikanakin. Suh-
dannenäkymien viimeisin saldoluku 
oli -5, kun vastaava saldoluku oli vii-
me tammikuussa -11.

Huhtikuussa 27 % alueen palve-
luvastaajista ennakoi suhdanteiden 
heikkenemistä ja 14 % odotti para-

hikuukausina. Lounais-Suomen teol-
lisuuden ja rakentamisen suhdanne-
kuva on aavistuksen koko maan kes-
kiarvoa kirkkaampi.

Tuotanto pysyi likimain ennallaan 
vuoden 2015 alussa. Tuotannon en-
nakoidaan lisääntyvän kevään aikana 
hieman. Tuotantokapasiteetti oli huh-
tikuussa täyskäytössä 68 %:lla vas-
taajista. 

Tilauskirjat ovat hivenen normaa-
lia ohuemmat, saldoluku -21. Valmii-
den tuotteiden varastot ovat lieväs-

nemista. Lounais-Suomen vastaajien 
suhdanneodotukset ovat hivenen ko-
ko maan keskiarvoa varovaisemmat.

Myynti väheni hieman tammi-
maaliskuussa. Myynnin ennakoidaan 
kasvavan lievästi kevään ja kesän ai-
kana.

Työvoima pieneni alkuvuoden ku-
luessa aiempien odotuksien mukai-
sesti hieman. Henkilökuntaa supis-
tettaneen edelleen myös lähikuukau-
sina. Tuotantokapeikkoja oli huh-
tikuussa 72 %:lla Lounais-Suomen 
vastaajista. Riittämätön kysyntä oli 
yleisin ongelma 58 %:lla vastaajista. 

ti tavanomaista suuremmat, saldolu-
ku 5.

Henkilökunnan määrä pieneni al-
kuvuoden aikana. Työvoimaa vähen-
nettäneen kausivaihtelu huomioon ot-
taen myös alkukesän aikana.

Heikko kysyntä oli huhtikuussa 
yleisin tuotannonrajoite 40 %:lla vas-
taajista. Muut kapeikot olivat vähäi-
siä. Kannattavuus jäi heikon hinta-
kehityksen myötä lievästi vuoden ta-
kaista huonommaksi. Investoinnit 
ovat vuoden takaista runsaammat.

Ammattitaitoisesta työvoimasta oli 
pulaa 14 %:lla alasta.

Kannattavuus oli ensimmäisen 
vuosineljänneksen aikana vuoden ta-
kaista heikompi, eikä kannattavuuden 
juuri odoteta paranevan lähikuukau-
sinakaan. Tuotantokustannukset ovat 
edelleen nousussa.

   Investoinnit ovat kasvussa ja 
tuotannon odotetaan lisääntyvän 
kesällä

   Suhdannetilanne kuvataan sel-
västi tavanomaista heikommaksi

   Myyntikehitys on vaisua ja 
kustannukset ovat nousussa

   Yleiset suhdanneodotukset ovat 
hienoisesti miinuksella, saldoluku 
-5
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Teollisuus ml. rakentaminen Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 22 51 27 -5
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 7 32 61 -54

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 58 58
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 14 14
Tuotannon kasvun esteet 72 72

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 9 67 24 -15
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 4 69 27 -23

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 27 58 15 12
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 21 20 59 -38
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 13 49 38 -25

Henkilökunta 4835
Yrityksiä 63
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 13 78 9 4
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 15 44 41 -26

   muu tuotantokapeikko 13 13
   riittämätön kysyntä 40 40
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 1 1
Tuotannon kasvun esteet 53 53

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 21 63 16 5
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 10 53 37 -27

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 13 79 8 5
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 4 71 25 -21

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 32 67 1 31

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 23 67 10 13
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 31 31 38 -7
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 32 39 29 3

Henkilökunta 21245, Liikevaihto 9757 milj. euroa
Yrityksiä 91
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 2015Pirkanmaa

Pirkanmaan yksityisten palvelujen 
suhdannetilanne parani alkuvuoden 
aikana, mutta vain lievästi. Suhdan-
netilannekysymyksen saldoluku oli 
huhtikuussa -38, kun vastaava saldo-
luku oli tammikuussa -44. 

Suhdannenäkymät ovat kirkas-
tuneet jonkin tammikuun lukemis-
ta, mutta edelleen odotetaan heikke-
nemistä. Lähikuukausien suhdanneo-
dotuksien saldoluku oli huhtikuus-
sa -13, kun saldoluku oli tammikuus-
sa -38. Huhtikuussa 23 % vastaajista 
odotti heikkenemistä ja 10 prosenttia 

   Suhdannetilanne on selvästi 
normaalia synkempi

ennakoi tilanteen paranevan.
Pirkanmaan palvelujen suhdanne-

näkymät ovat vähän koko maan kes-
kiarvoa synkemmät.

Myyntimäärät alenivat lievästi al-
kuvuoden aikana. Kausivaihtelu huo-
mioon ottaen myynti pysynee kesällä 
likimain ennallaan. 

Henkilökuntaa lisättiin vuoden en-
simmäisellä neljänneksellä aavis-
tuksen verran. Toisella neljänneksel-
lä työvoimaa lisätään kausivaihtelu 
huomioon ottaen myös lievästi.

Tuotantokapeikkoja ilmoitti huhti-

Pirkanmaan teollisuuden ja rakenta-
misen suhdannetilanne hiipui huh-
tikuussa 2015 selvästi tavanomaista 
alemmalle tasolle. 

Lähikuukausien suhdanneodo-
tukset kohosivat huhtikuussa lieväs-
ti plussalle, saldoluku 3. Tammikuus-
sa vastaava saldoluku oli -8. Huhti-
kuussa paranemista odotti 8 % yri-
tyksistä ja 5 % ennakoi heikkenemis-
tä. Pirkanmaan vastaajien suhdanne-
näkymät ovat lähellä koko maan kes-
kiarvoa.

Tuotantomäärät pienenivät alku-
vuoden aikana melko yleisesti. Tuo-
tanto vähentynee kausivaihtelu huo-
mioon ottaen jonkin verran myös ke-
sän alussa.  Tuotantokapasiteetti on 
heikosti käytössä, sillä kapasiteet-
tia oli huhtikuussa vapaana 62 %:lla 
alasta. 

Tilauskirjat olivat normaalia 
ohuemmat, saldoluku -18. Valmii-
den tuotteiden varastot ovat laske-
neet keskimäärin tavanomaiselle ta-
solleen. 

Henkilökuntaa vähennettiin tam-
mi-maaliskuussa hieman. Kausivaih-
telu huomioiden työvoima supistunee 
lievästi myös kesän aikana. Riittämä-
tön kysyntä oli huhtikuussa yleisin 
tuotantokapeikko 71 prosentin osuu-
della. Muut kapeikot olivat vähäisiä. 

Kannattavuus vaihtelee yrityksit-
täin. Keskimäärin kannattavuus oli 
tammi-maaliskuussa hieman vuoden 
takaista heikompi. Investoinnit olivat 
alkuvuoden aikana yleisesti vuoden 
takaista runsaammat.

kuussa 51 % Pirkanmaan palveluvas-
taajista. Riittämätön kysyntä oli ylei-
sin kapeikko 48 %:n osuudella.

Kannattavuus oli tammi-maalis-
kuussa hieman vuoden takaista hei-
kompi. Kustannusten arvioidaan 
nousseen viime kuukausina, mut-
ta myyntihinnat ovat kehittyneet sa-
maan aikaan heikosti.

   Myynti väheni alkuvuoden aika-
na lievästi - kannattavuus laskussa

   Kesää koskevat suhdannenäky-
mät ovat vaisuja, saldoluku -13

   Myynti pysynee lähikuukausina 
ennallaan - henkilökunnan määrä 
loivassa nousussa

   Kysyntä on heikkoa ja tuotanto 
supistuu

   Suhdanneodotukset ovat niu-
kasti plussalla, saldoluku 3
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 10 67 23 -13
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 3 56 41 -38

   muu tuotantokapeikko 9 9
   riittämätön kysyntä 48 48
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 7 7
Tuotannon kasvun esteet 51 51

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 29 40 31 -2
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 19 68 13 6

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 34 38 28 6
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 30 35 35 -5
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 24 45 31 -7

Henkilökunta 6416
Yrityksiä 50
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 8 87 5 3
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 6 27 67 -61

   muu tuotantokapeikko 0 0
   riittämätön kysyntä 71 71
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 0 0
Tuotannon kasvun esteet 76 76

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 13 77 10 3
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 13 65 22 -9

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 11 78 11 0
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 6 70 24 -18

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 62 36 2 60

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 8 83 9 -1
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 62 21 17 45
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 16 33 51 -35

Henkilökunta 16200, Liikevaihto 6478 milj. euroa
Yrityksiä 58
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 2015Pohjanmaa

Pohjanmaan palveluiden suhdanne-
tilanne pysyi vaisuna vuoden 2015 
alussa. Huhtikuussa tämänhetkistä ti-
lannetta kuvaava saldoluku oli -43.

Suhdanneodotukset ovat viime 
kuukausien lievästä palautumisesta 
huolimatta yhä varovaisia. Suhdan-
nenäkymien saldoluku oli huhtikuus-
sa -12, kun saldoluku oli tammikuus-
sa -18.

Huhtikuussa 32 % vastaajista us-
koi suhdanteiden hiipuvan jatkossa ja 
20 % alasta arvioi suhdanteiden pa-

ranevan. Pohjanmaan yksityisten pal-
velualojen suhdannearviot ovat koko 
maan keskiarvoa varovaisemmat.

Myynti väheni vuoden 2015 al-
kukuukausina hieman ja myynti oli 
myös vuoden 2014 vastaavaa ajan-
kohtaa vähäisempää. Myyntimäärien 
ennakoidaan kasvavan alkukesällä, 
mutta nousu on pääosin kausivaihte-
lusta johtuvaa.

Henkilökuntaa vähennettiin lie-
västi tammi-maaliskuun aikana. Työ-
voima pienentynee hivenen myös lä-

   Tilauskirjat ovat normaalia 
ohuemmat - kapasiteetti on kui-
tenkin kohtalaisesti käytössä

Pohjanmaan teollisuuden ja rakenta-
misen vastaajien suhdannetilanne oli 
huhtikuussa hieman normaalia huo-
nompi, saldoluku -19. 

Lähikuukausia koskevien suhdan-
nenäkymät ennakoivat tilanteen pa-
ranevan lähikuukausina, saldoluku 
14. Tammikuisessa tiedustelussa vas-
taava saldoluku oli -26. Huhtikuus-
sa 21 % vastaajista odotti suhdantei-
den pikaista paranemista ja 7 % en-
nakoi suhdanteiden hiipuvan. Poh-
janmaan teollisuuden ja rakentamisen 

suhdannekuva on koko maan keskiar-
voa kirkkaampi.

Tuotanto lisääntyi odotusten mu-
kaisesti vuoden 2015 alkukuukausi-
na. Kausivaihtelu huomioon ottaen 
kasvu hidastunee alkukesän aikana.  
Tuotantokapasiteetti oli huhtikuus-
sa kokonaan käytössä 76 %:lla vas-
taajista.

Tilauskirjat ovat alkuvuoden ko-
hentumisesta huolimatta normaa-
lia ohuemmat, saldoluku -15. Valmii-
den tuotteiden varastot ovat nousseet 

   Tuotanto lisääntyi hieman alku-
vuodesta - lähikuukausien kasvu 
jäänee vähäiseksi

   Suhdanneodotukset ovat nous-
seet plussalle, saldoluku 14

tavanomaista täydemmiksi, saldolu-
ku 17.

Henkilökuntaa lisättiin alkuvuo-
den aikana hieman. Alkukesällä työ-
voima sen sijaan supistunee lievästi.

Heikko kysyntä oli huhtikuussa 
yleisin kapeikkotekijä 37 %:n osuu-
della. Ammattitaitoisesta työvoimas-
ta oli pulaa 13 %:lla alasta ja rahoi-
tus oli ongelmana 12 %:lla. Kannat-
tavuus on keskimäärin lähes vuoden 
takaisella tasollaan. Investoinnit ovat 
myös pysyneet pääosin ennallaan.

hikuukausina.
Tuotantokapeikkoja ilmoitti huhti-

kuussa 66 % Pohjanmaan palveluvas-
taajista. Kysynnän arvioi heikoksi 35 
% alasta ja 22 %:lla oli pulaa ammat-
titaitoisesta työvoimasta. Rahoitus-
vaikeuksia oli kuudella prosentilla.

Kannattavuus on laskenut vuoden 
takaiseen verrattuna. Viime kuukau-
sina myyntihinnat ovat laskeneet sa-
malla kun tuotantokustannukset ovat 
nousseet.

   Suhdannetilanne selvästi tavan-
omaista synkempi

 Myynti väheni alkuvuodesta - 
henkilökunnan määrä hienoisessa 
laskussa

   Suhdannenäkymät ennakoivat 
harmaita lähikuukausia, saldoluku 
-12
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 20 48 32 -12
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 0 57 43 -43

   muu tuotantokapeikko 13 13
   riittämätön kysyntä 35 35
   puute kapasiteetista 2 2
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 22 22
Tuotannon kasvun esteet 66 66

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 15 65 20 -5
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 18 58 24 -6

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 34 51 15 19
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 35 19 46 -11
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 21 43 36 -15

Henkilökunta 4470
Yrityksiä 41
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 21 72 7 14
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 5 71 24 -19

   muu tuotantokapeikko 6 6
   riittämätön kysyntä 37 37
   puute kapasiteetista 4 4
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 13 13
Tuotannon kasvun esteet 60 60

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 16 62 22 -6
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 22 70 8 14

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 30 57 13 17
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 6 73 21 -15

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 24 71 5 19

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 33 48 19 14
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 29 56 15 14
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 30 59 11 19

Henkilökunta 9813, Liikevaihto 4178 milj. euroa
Yrityksiä 48
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 2015Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen palveluvastaajat ar-
vioivat huhtikuussa 2015 suhdanne-
tilanteen hieman normaalia heikom-
maksi. 

Lähikuukausien suhdannenäkymät 
ovat hienoisesta toipumisesta huoli-
matta yhä vaisuja, saldoluku huhti-
kuussa -22. Tammikuisessa tiedus-
telussa suhdannenäkymien saldolu-
ku oli -29. Huhtikuussa 31 % alasta 
odotti suhdanteiden heikkenevän lä-
hikuukausina ja 9 % odotti tilanteen 
kohentumista. 

Pohjois-Suomen palvelualojen yri-
tysten suhdannenäkymät ovat koko 
maan keskiarvoa harmaammat.

Myyntimäärät supistuivat hie-
man alkuvuoden 2015 aikana. Myyn-
nin ennakoidaan kehittyvän heikosti 
myös kevään ja alkukesän kuluessa.  

Henkilökunnan määrä supistui ai-
empien odotusten mukaisesti lievästi 
tammi-maaliskuussa. Työvoimaa vä-
hennettäneen edelleen myös lähikuu-
kausina.

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuus-

   Tämänhetkistä suhdannetilan-
netta kuvataan yleisesti normaalia 
heikommaksi

Pohjois-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdannetilannearviot 
synkentyivät vuoden 2015 alkukuu-
kausina.  

Suhdannenäkymät kirkastuivat 
huhtikuussa, jolloin lähikuukausien 
odotuksia kuvaava saldoluku oli 12. 
Tammikuussa tehdyssä tiedustelussa 
vastaava saldoluku oli -7. Huhtikuus-
sa 16 % vastaajista odotti suhdantei-
den paranevan lähikuukausina ja 4 % 
arvioi suhdanteiden olevan hiipumas-
sa. Pohjois-Suomen tiedusteluvas-

taajien suhdanneodotukset ovat koko 
maan keskiarvoa myönteisemmät.

Tuotantomäärät pienenivät vuoden 
2015 alkukuukausina, mutta vuoden 
takaiseen verrattuna tuotanto lisään-
tyi. Tuotannon ennakoidaan lisäänty-
vän lähikuukausien aikana. Tuotanto-
kapasiteettia on tällä hetkellä paljon 
vapaana, sillä vain 43 % alasta tote-
si kapasiteetin olevan kokonaan käy-
tössä.

Tilaustilanne on noussut keski-
määrin normaaliksi, saldoluku 0. Val-

 Suhdanneodotukset ovat nousus-
sa, saldoluku 12

   Kannattavuus on parantunut ja 
tuotannon ennakoidaan lisäänty-
vän kesällä

miiden tuotteiden varastot ovat taval-
lista täydemmät, saldoluku 18. 

Työvoima pienentyi tammi-maa-
liskuun aikana.  Kesän myötä henki-
lökuntaa palkataan lisää, mutta nousu 
on kausivaihtelusta johtuvaa. Heikko 
kysyntä oli huhtikuussa yleisin ka-
peikkotekijä 60 %:n osuudella. Muut 
kapeikot olivat vähäisiä.  

Kannattavuus on vuoden takaiseen 
tilanteeseen verrattuna nousussa. In-
vestoinnit ovat vuoden takaista run-
saammat.

sa 65 %:lla palveluvastaajista. Heik-
ko kysyntä oli yleisin kapeikko 56 
%:n osuudella. Rahoitusvaikeuksia 
ilmoitti 7 % alasta ja ammattitaitoi-
sesta työvoimasta oli pulaa kolmella 
prosentilla. 

Kannattavuus vaihtelee yrityksit-
täin. Keskimäärin se on aavistuksen 
vuoden takaista huonompi, sillä hin-
nat ovat laskeneet alkuvuodesta, mut-
ta kustannukset ovat olleet loivassa 
nousussa.

   Suhdannetilanne normaalia 
vaimeampi

   Kysyntätilanne on tavanomaista 
heikompi - myynti hienoisessa 
laskussa

   Suhdanneodotukset ovat lievästi 
miinuksella, saldoluku -22
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 9 60 31 -22
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 2 73 25 -23

   muu tuotantokapeikko 2 2
   riittämätön kysyntä 56 56
   puute kapasiteetista 2 2
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 3 3
Tuotannon kasvun esteet 65 65

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 9 56 35 -26
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 17 62 21 -4

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 23 46 31 -8
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 36 31 33 3
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 24 41 35 -11

Henkilökunta 8248
Yrityksiä 75
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 16 80 4 12
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 16 27 57 -41

   muu tuotantokapeikko 2 2
   riittämätön kysyntä 60 60
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 2 2
Tuotannon kasvun esteet 63 63

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 25 69 6 19
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 7 67 26 -19

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 21 76 3 18
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 17 66 17 0

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 57 43 0 57

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 24 73 3 21
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 73 17 10 63
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 21 41 38 -17

Henkilökunta 9738, Liikevaihto 6487 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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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Toukokuu 2015

Uudenmaan teollisuuden ja rakenta-
misen yritykset arvioivat huhtikuussa 
2015 suhdannetilanteen olevan hie-
man tavanomaista heikomman.

Suhdanneodotukset ovat pysyneet 
likimain ennallaan alkuvuoden ai-
kana. Suhdannenäkymien saldoluku 
oli huhtikuussa -2, kun saldoluku oli 
tammikuussa 1.

Huhtikuussa 13 % vastaajista 
odotti suhdanteiden paranevan ja 15 
% arvioi suhdanteiden olevan heiken-
tymässä. Uudenmaan teollisuuden 

Uusimaa

   Suhdanneodotukset ovat varo-
vaisia, saldoluku -2

Uudenmaan yksityisten palvelu-
jen vastaajien suhdannetilanne py-
syi heikkona vuoden 2015 alussa. Tä-
mänhetkistä tilannetta kuvaava saldo-
luku oli huhtikuussa -32.

Suhdannenäkymät ovat kohentu-
neet hieman ja lähikuukausina tilan-
teen odotetaan pysyvän keskimäärin 
ennallaan. Suhdanneodotuksia mit-
taava saldoluku oli huhtikuussa 0, 
kun vastaava saldoluku oli tammi-
kuussa -11. Uudenmaan palvelualo-
jen suhdannekuva vastaa hyvin koko 

maan keskiarvoa.
Myyntimäärät supistuivat hive-

nen alkuvuoden aikana. Kausivaihte-
lu huomioon ottaen myynti pysynee 
lähikuukausina ennallaan. 

Henkilökuntaa vähennettiin aavis-
tuksen verran tammi-maaliskuun ai-
kana. Työvoimaa ennakoidaan supis-
tettavan lievästi alkukesällä.

Tuotantokapeikkoja oli huhtikuus-
sa 55 %:lla Uudenmaan palvelujen 
vastaajista. Kysynnän arvioi heikok-
si 37 % alasta ja ammattityövoimasta 

kunnan määrä on laskenut alkuvuon-
na ja työvoima supistunee myös lähi-
kuukausina.

Kysyntä oli huhtikuussa riittämä-
töntä 39 %:lla vastaajista, mutta sa-
maan aikaan kapasiteetista oli pu-
laa 13 %:lla alasta. Ammattitaitoises-
ta työvoimasta oli puutetta seitsemäl-
lä prosentilla.

Kannattavuuskehitys vaihtelee yri-
tyksittäin, mutta keskimäärin se on 
vuoden takaisissa lukemissa. Inves-
toinnit ovat nousussa.

   Kannattavuus vaihtelee yrityk-
sittäin - investoinnit kasvavat

ja rakentamisen suhdanneodotukset 
ovat lievästi koko maan keskiarvoa 
varovaisemmat.

Tuotantomäärät kasvoivat jonkin 
verran ensimmäisellä neljänneksellä 
ja tuotanto lisääntynee hieman myös 
kevään ja alkukesän aikana. Tuotan-
tokapasiteetti oli huhtikuussa koko-
naan hyödynnettynä 75 %:lla alasta.

Tilauskirjat ovat hienoisesti mii-
nuksella, saldoluku -8. Valmiiden 
tuotteiden varastot ovat tavanomaista 
täydemmät, saldoluku 13.  Henkilö-

oli pulaa kymmenellä prosentilla.
Kannattavuus on hieman vuoden 

takaista huonompi. Kannattavuus hii-
punee lievästi lähikuukausina.

   Suhdannetilanne on tavan-
omaista huonompi

   Myynti pysynee lähes ennallaan 
lähikuukausina - työvoima määrä 
laskussa

   Suhdannetilanne säilynee 
lähikuukausina nykylukemissa, 
saldoluku 0

   Tilauksia on hieman normaalia 
niukemmin, mutta tuotanto on 
loivassa nousussa
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 15 70 15 0
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 8 52 40 -32

   muu tuotantokapeikko 7 7
   riittämätön kysyntä 37 37
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 10 10
Tuotannon kasvun esteet 55 55

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 12 70 18 -6
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 8 75 17 -9

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 30 52 18 12
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 28 33 39 -11
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 24 45 31 -7

Henkilökunta 116250
Yrityksiä 338
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 13 72 15 -2
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 8 60 32 -24

   muu tuotantokapeikko 7 7
   riittämätön kysyntä 39 39
   puute kapasiteetista 13 13
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 7 7
Tuotannon kasvun esteet 60 60

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 14 55 31 -17
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 20 45 35 -15

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 28 57 15 13
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 16 60 24 -8

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 25 64 11 14

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 32 61 7 25
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 41 41 18 23
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 27 55 18 9

Henkilökunta 31463, Liikevaihto 14905 milj. euroa
Yrityksiä 126
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku
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