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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Helmikuu 2015Häme

Hämeen palvelualojen yritysten suh-
danteet pysyivät vuoden 2014 lopulla 
likimain ennallaan hieman normaalia 
heikoimmissa lukemissa. Tämänhet-
kistä suhdannetilannetta kuvaava sal-
doluku oli tammikuussa -14. 

Lopputalvea koskevat suhdan-
neodotukset ovat lievästi miinuk-
sella. Suhdannenäkymien saldoluku 
oli tammikuussa viime lokakuun ta-
voin -13. Tammikuussa 15 % vastaa-
jista ennakoi suhdanteiden heikkene-
vän pikaisesti ja vain kaksi prosenttia 

Hämeen teollisuuden ja rakentamisen 
suhdanteet paranivat hieman vuoden 
2014 lopussa. Tämänhetkistä tilan-
netta kuvattiin kuitenkin tammikuus-
sa 2015 yhä selvästi normaalia huo-
nommaksi, saldoluku -47.

Suhdanteiden ennakoidaan py-
syvän lähikuukausinakin heikkoi-
na. Suhdannenäkymien saldoluku oli 
tammikuussa -15, kun saldoluku oli 
lokakuussa -35. 

Tammikuussa 24 % vastaajista en-
nakoi suhdanteiden heikkenevän ja 

paranemista odotti 9 %. Hämeen vas-
taajien suhdannekuva on vähän koko 
maan keskiarvoa tummempi.

Tuotantomäärät supistuivat hie-
man vuoden 2014 lopussa. Tuotan-
non ennakoidaan pienentyvän lieväs-
ti myös kuluvan vuoden alussa. Tuo-
tantokapasiteetti on heikosti hyödyn-
nettynä, koska kapasiteetti on koko-
naan käytössä vain 55 %:lla alasta.

Tilaustilanne on pienestä toipumi-
sesta huolimatta tavanomaista huo-
nompi, saldoluku -35. Valmiiden 

   Suhdannetilanne on viime kuu-
kausien paranemisesta huolimatta 
heikko

odotti paranemista. Hämeen yritysten 
suhdanneodotukset ovat lähellä koko 
maan keskiarvoa.

Myyntimäärät supistuivat lieväs-
ti vuoden 2014 lopussa. Myynti jäi 
myös hieman vuoden takaista pie-
nemmäksi. Myynnin ennakoidaan vä-
henevän lievästi alkuvuoden 2015 ai-
kana. 

Henkilökunnan määrä supistui 
hieman loka-joulukuun aikana. Työ-
voimaodotukset ovat yhä vaisuja, ja 
henkilökuntaa ennakoidaan vähen-

tuotteiden varastot ovat vähän tavan-
omaista pienemmät, saldoluku -5.

Henkilökuntaa vähennettiin vii-
me loka-joulukuussa aavistuksen ver-
ran. Lähikuukausina työvoiman mää-
rä pysynee ennallaan.

Kysyntä oli tammikuussa vaime-
aa 59 %:lla yrityksistä. Rahoitusvai-
keuksia oli seitsemällä prosentilla ja 
työvoimasta oli pulaa viidellä prosen-
tilla. Kannattavuus jäi vuoden takais-
ta heikommaksi. Investoinnit ovat 
hienoisessa laskussa.

nettävän talven aikana edelleen.
Tuotantokapeikkoja ilmoitti tam-

mikuussa 21 % Hämeen vastaajista. 
Kysyntä oli heikkoa 15 %:lla ja ra-
hoitusvaikeuksia oli kahdella prosen-
tilla vastaajista. Ammattitaitoisesta 
työvoimasta oli pulaa viidellä prosen-
tilla alasta.

Kannattavuus on aavistuksen ver-
ran vuoden takaista heikompi.

   Suhdannetilanne on hivenen 
tavanomaista huonompi

   Myyntimäärät ovat hienoisessa 
laskussa - kysyntä rajoittaa toimin-
taa vain pienellä osalla vastaajista

   Suhdannenäkymät ennakoivat 
tilanteen jatkuvan normaalia 
vaisumpana, saldoluku -13

  Tuotanto vähentynee kuluvan 
vuoden alussa - henkilökunnan 
määrä pysynee ennallaan

   Suhdannenäkymät ovat vaisuja, 
saldoluku -15 
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 2 83 15 -13
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 3 80 17 -14

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 15 15
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 5 5
Tuotannon kasvun esteet 21 21

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 3 75 22 -19
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 7 68 25 -18

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 6 83 11 -5
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 12 70 18 -6
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 11 73 16 -5

Henkilökunta 3510
Yrityksiä 31
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 9 67 24 -15
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 16 21 63 -47

   muu tuotantokapeikko 3 3
   riittämätön kysyntä 59 59
   puute kapasiteetista 17 17
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 5 5
Tuotannon kasvun esteet 79 79

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 17 67 16 1
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 16 55 29 -13

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 15 65 20 -5
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 15 35 50 -35

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 45 39 16 29

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 14 60 26 -12
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 17 42 41 -24
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 11 55 34 -23

Henkilökunta 9584, Liikevaihto 2253 milj. euroa
Yrityksiä 52
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

Helmikuu 2015Itä-Suomi

Itä-Suomen palvelualojen vastaajien 
suhdanteet heikkenivät vuoden 2014 
lopussa. Tämänhetkistä suhdanneti-
lannetta kuvaava saldoluku oli kulu-
van vuoden tammikuussa -41. Loka-
kuisessa tiedustelussa vastaava saldo-
luku oli -31.

Suhdannenäkymät synkentyivät 
hieman viime vuoden lopulla. Suh-
danneodotuksien viimeisin saldoluku 
oli -25, kun saldoluku oli viime lo-
kakuussa tehdyssä tiedustelussa -20. 
Tammikuussa tehdyssä tiedustelussa 
32 % vastaajista ennakoi suhdantei-

den hiipuvan lähikuukausina ja 7 % 
odotti paranemista. 

Itä-Suomen palvelualojen suhdan-
nenäkymät ovat koko maan keskiar-
voa harmaammat.

Myyntimäärät pienenivät loka-jou-
lukuussa. Myynti oli myös vuoden 
takaista vähäisempää. Myynti supis-
tunee kausivaihtelu huomioon ottaen 
lievästi lähikuukausina.

Henkilökunnan määrää vähennet-
tiin viime vuoden viimeisellä neljän-
neksellä. Työvoima supistunee myös 
kuluvan vuoden alussa.

   Suhdannenäkymät pysyivät 
harmaina, saldoluku -22

Itä-Suomen teollisuuden ja rakenta-
misen suhdannetilanne pysyi heikko-
na vuoden 2014 lopussa.

Suhdannenäkymät ovat kirkastu-
neet lievästi syksyn lukemista, mut-
ta suhdanteiden ennakoidaan olevan 
yhä laskusuunnassa. Lähikuukausi-
en suhdannenäkymien saldoluku oli 
tammikuussa -22, kun saldoluku oli 
viime lokakuussa -26. Tammikuus-
sa neljäsosa alueen vastaajista arvi-
oi suhdanteiden hiipuvan alkuvuoden 
aikana ja 3 % odotti paranemista.

Itä-Suomen teollisuuden ja raken-
tamisen suhdannekuva on hieman ko-
ko maan keskiarvoa tummempi.

Tuotantomäärät pysyivät likimain 
ennallaan viime loka-joulukuussa. 
Tuotannon arvioidaan vähenevän lie-
västi alkuvuoden 2015 aikana. Tuo-
tantokapasiteetti on yleisesti vajaa-
käytössä, sillä 58 % alasta arvioi ka-
pasiteetin ylittävän kysynnän.

Tilauskirjat olivat tammikuussa 
jonkin verran normaalia pienemmät, 
saldoluku -27. Valmiiden tuotteiden 

   Kysyntä on heikkoa - tuotanto 
supistunee hieman alkuvuoden 
aikana

   Henkilöstön määrä on laskussa

varastot olivat tavanomaista suurem-
mat, saldoluku 14.

Henkilökunnan määrä supistui lie-
västi viime vuoden lopussa. Työvoi-
ma vähentynee myös kuluvan vuoden 
alussa. Yleisin tuotantokapeikko oli 
tammikuussa riittämätön kysyntä 59 
prosentin osuudellaan. Työvoimapu-
lasta kärsi 8 % vastaajista ja kahdella 
prosentilla oli rahoitusvaikeuksia.

Kannattavuus on heikentynyt hi-
venen vuoden takaiseen verrattuna. 
Investoinnit ovat lähes ennallaan.

Tuotantokapeikkoja ilmoitti tam-
mikuussa 60 % Itä-Suomen vastaajis-
ta. Riittämätön kysyntä oli yleisin ka-
peikko 49 %:n osuudella. Ammatti-
taitoisesta työvoimasta oli pulaa nel-
jällä prosentilla ja rahoitusvaikeuksia 
oli myös neljällä prosentilla.

Kannattavuus vaihtelee yrityksit-
täin. Vuodentakaiseen verrattuna kan-
nattavuus on heikentynyt keskimää-
rin lievästi. Kannattavuus pysynee 
vaisuna myös alkuvuoden aikana.

   Suhdanteet hiipuivat vuoden 
2014 lopussa

  Lopputalvea koskevat yleiset 
suhdanneodotukset ovat varovaisia, 
saldoluku -25

 Kannattavuus on vuoden takais-
ta heikompi - myynti supistunee 
lievästä alkuvuoden aikana
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 7 61 32 -25
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 3 53 44 -41

   muu tuotantokapeikko 11 11
   riittämätön kysyntä 49 49
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 4 4
Tuotannon kasvun esteet 60 60

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 4 79 17 -13
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 7 57 36 -29

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 19 51 30 -11
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 20 42 38 -18
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 18 46 36 -18

Henkilökunta 7010
Yrityksiä 70
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 3 72 25 -22
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 8 34 58 -50

   muu tuotantokapeikko 2 2
   riittämätön kysyntä 59 59
   puute kapasiteetista 2 2
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 8 8
Tuotannon kasvun esteet 62 62

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 4 63 33 -29
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 11 52 37 -26

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 24 66 10 14
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 8 57 35 -27

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 58 38 4 54

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 10 64 26 -16
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 20 33 47 -27
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 16 62 22 -6

Henkilökunta 12996, Liikevaihto 3823 milj. euroa
Yrityksiä 76
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

Helmikuu 2015Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen palveluyritysten 
suhdannetilanne synkkeni vuoden 
2014 lopussa. Tämänhetkistä tilan-
netta kuvaava saldoluku oli tammi-
kuussa 2015 lukemassa -36.

Suhdannetilanteen ennakoidaan 
pysyvän alakuloisena talven ajan. 
Suhdannenäkymien viimeisin saldo-
luku oli -12, kun saldoluku oli loka-
kuussa -16. Tammikuussa suhdantei-
den pikaista heikkenemistä odotti 30 
% vastaajista ja 18 % ennakoi suh-
danteiden paranevan.

Kaakkois-Suomen palvelualojen 

suhdanneodotukset ovat lähellä koko 
maan keskiarvoa. 

Myynti supistui hieman loka-jou-
lukuun aikana. Odotukset lähikuu-
kausille ovat varovaisia, ja myynnin 
supistumisen ennakoidaan jatkuvan.

Työvoimaa vähennettiin lievästi 
vuoden 2014 lopussa. Henkilöstö su-
pistunee edelleen myös kuluvan vuo-
den alussa. 

Riittämätön kysyntä oli tammi-
kuussa yleisin Kaakkois-Suomen pal-
veluvastaajien ilmoittama kapeikko-
tekijä 46 %:n osuudella. Ammatti-

 Kysyntä on vaimeaa ja tilauskir-
jat ovat normaalia ohuemmat

Kaakkois-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdannearviot kohosivat 
hieman tammikuussa 2015, mutta tä-
mänhetkinen tilanne arvioitiin edel-
leen normaalia heikommaksi.

Suhdanneodotukset ovat viime 
kuukausien toipumisesta huolimat-
ta yhä miinuksella. Suhdannenäkymi-
ne saldoluku oli tammikuussa -6, kun 
saldoluku oli lokakuussa -13. Tam-
mikuussa suhdanteiden heikkenemis-
tä ennakoi 20 % vastaajista ja 14 % 
uskoi tilanteen olevan paranemassa. 

Kaakkois-Suomen suhdanneodotuk-
set ovat lievästi koko maan keskiar-
voa myönteisemmät.

Tuotanto lisääntyi kausivaihtelu 
huomioiden lievästi vuoden 2014 lo-
pussa. Tuotannon arvioidaan kasva-
van vähän kuluvan vuoden alussakin. 
Tuotantokapasiteetti oli tammikuussa 
täyskäytössä 67 %:lla vastaajista.

Tilauskirjat olivat tammikuussa 
yleisesti tavanomaista alemmalla ta-
solla, saldoluku -41. Valmiiden tuot-
teiden varastot ovat keskimäärin nor-

  Tuotantomäärät ovat loivassa 
kasvussa - kannattavuus vähän 
vuoden takaista parempi

maalilukemissa.
 Henkilökunnan määrä oli lasku-

suunnassa vuoden 2014 lopulla. Työ-
voima supistunee myös kuluvan vuo-
den alussa. 

Heikko kysyntä oli tammikuussa 
merkittävin tuotantokapeikko 57 %:n 
osuudella. Ammattityövoimasta oli 
pulaa 23 %:lla alasta ja seitsemällä 
prosentilla oli rahoitusvaikeuksia.

Kannattavuus on hieman vuoden 
takaista parempi. Investoinnit ovat 
hienoisessa laskussa.

taitoisesta työvoimasta oli pulaa 12 
%:lla ja rahoitusvaikeuksia oli kah-
della prosentilla.

Kannattavuus jäi loka-joulukuus-
sa vuoden takaista huonommaksi. 
Kannattavuuden arvioidaan pysyvän 
heikkona lähikuukausinakin.

   Suhdannetilanne heikentyi 
vuoden 2014 lopussa

   Myynti vähenee - kannattavuus 
on laskussa

 Suhdanteiden odotetaan pysyvän 
alamaissa talven aikana, saldoluku 
-12

 Suhdanneodotukset ovat hienoi-
sesti miinuksella, saldoluku -6
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 18 52 30 -12
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 7 50 43 -36

   muu tuotantokapeikko 2 2
   riittämätön kysyntä 46 46
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 12 12
Tuotannon kasvun esteet 56 56

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 16 44 40 -24
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 9 68 23 -14

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 10 60 30 -20
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 20 47 33 -13
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 20 56 24 -4

Henkilökunta 5345
Yrityksiä 75
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 14 66 20 -6
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 13 46 41 -28

   muu tuotantokapeikko 3 3
   riittämätön kysyntä 57 57
   puute kapasiteetista 5 5
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 23 23
Tuotannon kasvun esteet 79 79

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 3 78 19 -16
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 4 70 26 -22

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 11 80 9 2
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 7 45 48 -41

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 33 57 10 23

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 25 59 16 9
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 37 32 31 6
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 24 50 26 -2

Henkilökunta 8912, Liikevaihto 4421 milj. euroa
Yrityksiä 62
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

Helmikuu 2015Keski-Suomi

Keski-Suomen yksityisten palvelujen 
suhdannetilanne pysyi vaisuna vuo-
den 2014 lopulla. Tämänhetkistä ti-
lannetta kuvaava saldoluku oli tam-
mikuussa -52. 

Suhdannenäkymät ovat kirkastu-
neet viime kuukausina. Suhdanne-
näkymien saldoluku oli tammikuus-
sa 26, kun saldoluku oli viime lo-
kakuussa tehdyssä tiedustelussa 19. 
Tammikuussa 44 % vastaajista enna-
koi paranemista ja 18 % odotti heik-
kenemistä. 

Keski-Suomen palveluvastaajien 

suhdanneodotukset ovat koko maan 
keskiarvoa paremmat.

Myyntimäärät pienenivät hieman 
viime vuoden lopussa. Myynnin en-
nakoidaan kasvavan melko yleisesti 
kuluvan vuoden alussa.  

Henkilökuntaa vähennettiin hie-
man viime loka-joulukuussa. Työvoi-
man määrä pysynee lähikuukausina 
kausivaihtelu huomioon ottaen lähes 
ennallaan.

Tuotantokapeikkoja oli tammi-
kuussa 78 %:lla Keski-Suomen vas-
taajista. Kysyntä oli heikkoa 65 %:lla 

Keski-Suomen teollisuuden ja raken-
tamisen suhdannetilanne hiipui vuo-
den 2014 lopussa normaalia heikom-
maksi. Tämänhetkistä tilannetta ku-
vaava saldoluku oli vuoden 2015 
tammikuussa -55.

Suhdannenäkymät ovat yhä lie-
västi miinuksella. Suhdannenäky-
mien saldoluku oli tammikuussa -8, 
kun saldoluku oli viime lokakuus-
sa -6. Tammikuussa 28 % vastaajista 
ennakoi heikkenemistä ja 20 % alas-
ta odotti paranemista. Keski-Suomen 

yritysten suhdannenäkymät ovat lä-
hellä maan keskiarvoa.

Tuotanto väheni vuoden 2014 lo-
pussa, mutta vähennys oli kausivaih-
telusta johtuvaa. Kausivaihtelu huo-
mioon ottaen tuotanto lisääntynee lie-
västi kuluvan vuoden alussa. Tuotan-
tokapasiteetti oli tammikuussa koko-
naan käytössä 67 %:lla vastaajista.

Tilaustilanne on jonkin verran nor-
maalia heikompi, saldoluku -27. Val-
miiden tuotteiden varastot ovat hie-
man tavanomaista täydemmät, saldo-

   Suhdannetilanne on yleisesti 
normaalia huonompi

   Tilauskannat ovat tavanomais-
ta ohuemmat - kannattavuus on 
parantunut

   Suhdanneodotukset ovat hienoi-
sesti alavireiset, saldoluku -8

luku 14. Työvoimaa vähennettiin lie-
västi viime vuoden lopulla. Henki-
löstö supistunee myös lähikuukausi-
na hivenen.

Tuotantokapeikkoja ilmoitti tam-
mikuussa 44 % vastaajista. Kysyn-
tä oli heikkoa kolmasosalla yrityksis-
tä ja 8 %:lla oli rahoitusvaikeuksia. 
Ammattitaitoisesta työvoimasta oli 
pulaa seitsemällä prosentilla. 

Kannattavuus on vuoden takais-
ta parempi ja myös investoinnit ovat 
vuoden takaista suuremmat.

yrityksistä. Ammattitaitoisesta työ-
voimasta oli pulaa yhdeksällä pro-
sentilla.

Kannattavuus jäi viime vuoden lo-
pulla vuoden takaista heikommaksi. 
Lähikuukausina kannattavuuden odo-
tetaan paranevan lievästi.

   Suhdannetilanne on selvästi 
normaalia heikompi

   Suhdannenäkymät ennakoivat 
tilanteen paranevan talven aikana, 
saldoluku 26

   Myynnin odotetaan lisääntyvän 
lähikuukausina ja kannattavuuden 
uskotaan paranevan
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 44 38 18 26
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 6 36 58 -52

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 65 65
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 9 9
Tuotannon kasvun esteet 78 78

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 12 69 19 -7
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 3 72 25 -22

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 55 30 15 40
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 22 52 26 -4
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 25 30 45 -20

Henkilökunta 3587
Yrityksiä 50
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 20 52 28 -8
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 2 41 57 -55

   muu tuotantokapeikko 4 4
   riittämätön kysyntä 33 33
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 7 7
Tuotannon kasvun esteet 44 44

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 11 64 25 -14
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 7 68 25 -18

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 23 68 9 14
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 8 57 35 -27

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 33 58 9 24

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 14 62 24 -10
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 45 29 26 19
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 5 73 22 -17

Henkilökunta 8960, Liikevaihto 2574 milj. euroa
Yrityksiä 47
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

Helmikuu 2015Lounais-Suomi

   Kysyntä on vaimeaa ja tuotan-
tokapasiteetti on heikosti hyödyn-
nettynä

  Tuotanto pysynee ennallaan 
alkuvuoden aikana - henkilökuntaa 
vähennetään

Lounais-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdanteet kohentuivat 
hieman vuoden 2014 lopussa, mutta 
tilanne oli yhä normaalia heikompi.

Suhdannenäkymät ovat vähän lo-
kakuuta valoisammat, mutta edelleen 
ennakoidaan suhdannelaskua. Tam-
mikuussa lähikuukausien suhdanneo-
dotuksien saldoluku oli -9, kun saldo-
luku oli viime lokakuussa -20.

Tammikuussa 22 % vastaajista ar-
vioi suhdanteiden olevan hiipumassa 
ja 13 prosenttia odotti paranemista. 

Lounais-Suomen palveluyritysten 
suhdannetilanne hiipui vuoden 2014 
lopussa. Suhdannetilannetta kuvaava 
saldoluku oli tammikuussa -31, kun 
saldoluku oli viime lokakuussa -17.

Lähikuukausia koskevat suhdan-
neodotukset ovat viimeaikaisesta ko-
hentumisesta huolimatta yhä miinuk-
sella. Tammikuussa suhdannenäky-
mien saldoluku oli -11, kun saldolu-
ku oli lokakuussa -27. 

Tammikuussa 25 % vastaajista en-
nakoi suhdanteiden heikkenemistä ja 
14 % odotti paranemista. Lounais-
Suomen palveluyritysten suhdanne-

Lounais-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdanneodotuksen ovat 
lähellä koko maan keskiarvoa.

Tuotanto supistui vuoden 2014 
viimeisellä neljänneksellä. Tuotan-
to pysynee lähes ennallaan kuluvan 
vuoden alkukuukausina. Tuotantoka-
pasiteetti on heikon kysynnän vuoksi 
kokonaan käytössä vain 59 %:lla vas-
taajista.

Tilaustilanne on normaalia hei-
kommissa lukemissa, saldoluku -40. 
Valmiiden tuotteiden varastot ovat 

arviot ovat lähellä koko maan keski-
arvoa.

Myyntimäärät supistuivat vii-
me vuoden lopulla. Kuluvan vuoden 
alussa myynnin arvioidaan kasvavan 
aavistuksen verran.

Työvoimaa vähennettiin hieman 
vuoden 2014 viimeisellä neljännek-
sellä. Henkilökuntaa supistettaneen 
vähän myös kuluvan vuoden alussa.

Kysynnän heikkous oli tammi-
kuussa ongelmana 62 %:lla vastaajis-
ta. Työvoimasta oli pulaa seitsemäl-
lä prosentilla ja seitsemällä prosentil-
la oli rahoitusvaikeuksia. 

laskeneet lähes tavanomaiselle tasol-
le, saldoluku -3.

Henkilökuntaa vähennettiin viime 
loka-joulukuussa jonkin verran. Työ-
voima supistunee edelleen myös ku-
luvan vuoden alussa. Riittämätön ky-
syntä oli yleisin tuotantokapeikko 48 
%:n osuudella. Työvoimasta oli pulaa 
kolmella prosentilla. 

Kannattavuus on parantunut edel-
lisen vuoden vastaavasta neljännek-
sestä. Investoinnit ovat hieman vuo-
den takaista pienemmät.

Kannattavuus pysyi viime vuoden 
lopulla keskimäärin vuoden takaisel-
la tasollaan. Kuluvan vuoden alussa 
kannattavuuden ennakoidaan heikke-
nevän hieman.

 Suhdannenäkymät ennakoivat 
laskusuhdanteen jatkuvan, saldo-
luku -9

   Suhdannetilanne vaikeutui 
vuoden 2014 lopussa

   Myynti on vähentynyt - lähi-
kuukausille odotetaan hienoista 
nousua

   Suhdanneodotukset ovat edel-
leen miinuksella, saldoluku -11
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 14 61 25 -11
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 1 67 32 -31

   muu tuotantokapeikko 4 4
   riittämätön kysyntä 62 62
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 7 7
Tuotannon kasvun esteet 70 70

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 2 89 9 -7
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 8 73 19 -11

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 20 66 14 6
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 37 28 35 2
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 20 49 31 -11

Henkilökunta 5622
Yrityksiä 63
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 13 65 22 -9
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 8 48 44 -36

   muu tuotantokapeikko 12 12
   riittämätön kysyntä 48 48
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 3 3
Tuotannon kasvun esteet 60 60

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 5 67 28 -23
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 10 53 37 -27

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 8 81 11 -3
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 3 54 43 -40

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 41 59 0 41

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 25 51 24 1
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 36 30 34 2
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 24 37 39 -15

Henkilökunta 18044, Liikevaihto 7789 milj. euroa
Yrityksiä 84
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

Helmikuu 2015Pirkanmaa

Pirkanmaan palvelualojen yritys-
ten suhdannearviot ovat tavanomais-
ta synkemmät. Tämänhetkistä tilan-
netta kuvaava saldoluku oli tammi-
kuussa -44.

Suhdanteiden arvioidaan pysyvän 
alamaissa myös lopputalvena aikana, 
sillä suhdannenäkymien saldoluku oli 
tammikuussa -38. Lokakuisessa tie-
dustelussa saldoluku oli -55. Tammi-
kuussa 41 % alasta odotti heikkene-
mistä ja kolme prosenttia ennakoi pa-
ranemista.

Pirkanmaan palvelualojen yritys-

   Suhdannetilanne heikkeni vuo-
den 2014 lopussa

ten suhdanneodotukset ovat koko 
maan keskiarvoa synkemmät.

Myynti väheni vuoden 2014 vii-
meisellä neljänneksellä ja myynnin 
ennakoidaan supistuvan myös lähi-
kuukausina.

Henkilökunnan määrä oli hienoi-
sessa laskussa loka-joulukuun aikana. 
Työvoima vähentynee lievästi myös 
kuluvan vuoden ensimmäisellä nel-
jänneksellä.

Tuotantokapeikkoja oli tammi-
kuussa 63 %:lla Pirkanmaan palvelu-
vastaajista. Yleisin kapeikko oli heik-

Pirkanmaan teollisuuden ja raken-
tamisen suhdannetilanne heikkeni 
vuoden 2014 lopussa. Tammikuussa 
2015 tämänhetkistä tilannetta kuvaa-
va saldoluku oli -26, kun saldoluku 
oli viime lokakuussa -17.

Suhdanteiden odotetaan hiipuvan 
lievästi talven aikana. Suhdannenä-
kyminen saldoluku oli tammikuussa 
-8, sillä vastaajista 12 % odotti heik-
kenemistä ja neljä prosenttia arvioi 
tilanteen paranevan. Lokakuussa vas-
taava saldoluku oli -21. Pirkanmaa-

laisten yritysten suhdannearviot ovat 
lähellä koko maan keskiarvoa.

Tuotanto väheni melko yleisesti 
viime vuoden lopussa. Tuotantomää-
rien ennakoidaan supistuvan hienok-
seltaan myös kuluvan vuoden alus-
sa. Tuotantokapasiteetti on kokonaan 
käytössä 72 %:lla vastaajista.

Tilaustilanne on pysynyt hieman 
tavanomaista heikompana, saldolu-
ku -30. Valmiiden tuotteiden varas-
tot ovat vähän normaalia suuremmat, 
saldoluku 8.

Henkilökunnan määrä pieneni lo-
ka-joulukuun aikana. Työvoima su-
pistunee edelleen kuluvan vuoden al-
kukuukausina.

Tuotantokapeikkoja oli tammi-
kuussa 69 %:lla vastaajista. Yleisin 
kapeikko oli heikko kysyntä 63 %:n 
osuudella. Rahoitusvaikeuksia oli 
kolmella prosentilla alasta.

Kannattavuus on laskenut vuoden 
takaisesta tilanteesta heikon hintake-
hityksen vuoksi. Investoinnit ovat li-
sääntyneet hieman.

ko kysyntä, joka oli ongelmana 58 
%:lla. Ammattityövoimasta oli pulaa 
kahdeksalla prosentilla alasta ja ra-
hoitusvaikeuksia oli viidellä prosen-
tilla.

Kannattavuus jäi loka-joulukuus-
sa vuoden takaista heikommaksi, ei-
kä kannattavuuden odoteta paranevan 
lähikuukausinakaan. Viime kuukau-
sina hinnat ovat olleet laskussa, mut-
ta kustannukset ovat jatkaneet nou-
suaan.

   Heikko kysyntä synkentää 
suhdanteita

   Myynti on laskusuunnassa ja 
henkilökuntaa vähennetään

   Suhdannenäkymät lopputalven 
ajalle ovat vaisut, saldoluku -38

   Tilauskannat ovat tavanomaista 
ohuemmat

   Suhdannenäkymät ovat varovai-
sia, saldoluku -8
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 3 56 41 -38
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 3 50 47 -44

   muu tuotantokapeikko 5 5
   riittämätön kysyntä 58 58
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 8 8
Tuotannon kasvun esteet 63 63

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 14 67 19 -5
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 7 75 18 -11

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 16 40 44 -28
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 20 40 40 -20
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 10 52 38 -28

Henkilökunta 5667
Yrityksiä 51
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 4 84 12 -8
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 2 70 28 -26

   muu tuotantokapeikko 3 3
   riittämätön kysyntä 63 63
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 2 2
Tuotannon kasvun esteet 69 69

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 2 62 36 -34
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 6 63 31 -25

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 15 78 7 8
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 1 68 31 -30

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 28 72 0 28

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 10 73 17 -7
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 48 36 16 32
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 4 48 48 -44

Henkilökunta 18119, Liikevaihto 7166 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

Helmikuu 2015Pohjanmaa

Pohjanmaan yksityisten palvelualo-
jen suhdannetilannearviot vaimenivat 
vuoden 2014 viimeisinä kuukausi-
na. Suhdannetilannekysymyksen sal-
doluku laski tammikuussa 2015 luke-
maan -42, kun saldoluku oli viime lo-
kakuussa -23.

Lopputalvea koskevat suhdanneo-
dotukset ovat edelleen miinuksel-
la. Suhdannenäkymien saldoluku oli 
tammikuussa -18, kun saldoluku oli 
lokakuisessa tiedustelussa -24.

Tammikuussa 27 % yrityksistä en-

nakoi heikkenemistä ja yhdeksän 
prosenttia odotti paranemista. Poh-
janmaan palvelualojen suhdannenä-
kymät ovat aavistuksen verran koko 
maan keskiarvoa varovaisemmat.

Myyntimäärät alenivat hivenen 
vuoden 2014 viimeisellä neljännek-
sellä. Myynnin odotetaan kehittyvän 
vaisusti myös kuluvan vuoden alussa. 

Henkilökunnan määrä pieneni vii-
me loka-joulukuussa vähäisen. Työ-
voiman arvioidaan supistuvan myös 
kuluvan vuoden alussa. 

   Suhdannetilanne on viime kuu-
kausien paranemisesta huolimatta 
normaalia heikompi

Pohjanmaan teollisuuden ja rakenta-
misen yritysten suhdannetilanne  
parani lievästi viime vuoden lopus-
sa, mutta tilanne oli yhä tavanomaista 
heikompi (saldoluku -32). 

Suhdanteiden ennakoidaan tum-
mentuvan alkuvuoden aikana, sil-
lä suhdannenäkymien saldoluku oli 
tammikuussa -26. Viime lokakuus-
sa saldoluku oli -19. Tammikuussa 
38 % vastaajista arvioi suhdanteiden 
olevan heikentymässä ja 12 % odot-
ti paranemista. Pohjanmaan teollisuu-

den ja rakentamisen suhdannenäky-
mät ovat hieman koko maan keskiar-
voa harmaammat.

Tuotantomäärät pysyivät pääosin 
ennallaan vuoden 2014 lopulla. Tuo-
tannon odotetaan kasvavan hieman 
alkuvuoden 2015 aikana. Tuotantoka-
pasiteetti on kokonaan käytössä vain 
55 %:lla vastaajista.

Tilaukset vähenivät lievästi viime 
vuoden lopulla. Tilauskannan viimei-
sin saldoluku oli -32. Valmistuoteva-
rastot ovat laskeneet normaalia pie-

   Kysyntä on vaimeaa - tuotan-
non odotetaan kasvavan lievästi 
kuluvan vuoden alussa

   Yleiset suhdannenäkymät ovat 
pysyneet harmaina, saldoluku -26

nemmiksi, saldoluku -13.
Henkilökunnan määrä pieneni hi-

venen viime vuoden loka-joulukuus-
sa. Henkilökuntaa vähennettäneen 
lievästi myös lähikuukausina.

Tammikuussa yleisin tuotantoka-
peikko oli heikko kysyntä 52 %:n 
osuudella. Kapasiteetista oli pulaa 
kolmella prosentilla ja rahoitusvaike-
uksia oli kolmella prosentilla alasta.

Kannattavuus on vuoden takaista 
heikompi. Investoinnit ovat pysyneet 
likimain ennallaan.

Tuotantokapeikkoja oli tammi-
kuussa 55 %:lla Pohjanmaan palve-
luvastaajista. Riittämätön kysyntä oli 
ongelmana 47 %:lla alasta. Rahoitus-
vaikeuksia oli kolmella prosentilla ja 
myös työvoimasta oli pulaa kolmella 
prosentilla yrityksistä.

Kannattavuus on kohentunut lie-
västi vuoden takaiseen verrattuna. 
Lähikuukausina kannattavuuden odo-
tetaan laskevan hivenen.

   Suhdannetilanne on heikon 
kysynnän myötä alamaissa

 Kannattavuus on parantunut 
viime aikoina jonkin verran - myyn-
ti yhä laskusuunnassa

   Alkuvuotta koskevat suhdanneo-
dotukset ovat vaimeita, saldoluku 
-18
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 9 64 27 -18
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 0 58 42 -42

   muu tuotantokapeikko 8 8
   riittämätön kysyntä 47 47
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 3 3
Tuotannon kasvun esteet 55 55

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 0 63 37 -37
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 8 71 21 -13

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 9 52 39 -30
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 23 26 51 -28
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 23 34 43 -20

Henkilökunta 3926
Yrityksiä 36
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 12 50 38 -26
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 5 58 37 -32

   muu tuotantokapeikko 5 5
   riittämätön kysyntä 52 52
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 0 0
Tuotannon kasvun esteet 59 59

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 7 63 30 -23
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 14 67 19 -5

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 2 83 15 -13
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 0 68 32 -32

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 45 52 3 42

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 35 39 26 9
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 31 37 32 -1
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 23 53 24 -1

Henkilökunta 10401, Liikevaihto 4493 milj. euroa
Yrityksiä 38
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

Helmikuu 2015Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen yksityisten palvelu-
alojen yritysten arviot tämänhetkises-
tä suhdannetilanteesta paranivat lie-
västi viime vuoden lopulla. Suhdan-
nekuva on kuitenkin edelleen har-
maa.

Alkuvuotta 2015 koskevat suhdan-
neodotukset ovat alakuloisia. Suh-
dannenäkymien saldoluku oli tam-
mikuussa -29, kun saldoluku oli vii-
me lokakuussa -25. Tammikuussa 35 
% vastaajista ennakoi suhdanteiden 
hiipuvan lopputalven aikana ja kuusi 

prosenttia arvioi suhdanteiden olevan 
paranemassa.

Pohjois-Suomen palvelualojen 
suhdanneodotukset ovat lievästi koko 
maan keskiarvoa heikommat.

Myynti pysyi lähes ennallaan vuo-
den 2014 viimeisinä kuukausina. 
Myyntiodotukset ovat vaisuja, sillä 
myynnin odotetaan vähenevän kulu-
van vuoden alussa. 

Henkilökunnan määrä pieneni lo-
ka-joulukuun aikana. Työvoimaa ar-
vioidaan vähennettävän jonkin verran 

   Kannattavuus on parantunut 
vuoden takaisesta - suhdannetilan-
ne edelleen normaalia heikompi

Pohjois-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdannetilanne laimeni 
vuoden 2014 lopussa. Lähikuukausia 
koskevat suhdanneodotukset kohen-
tuivat lievästi, mutta edelleen ollaan 
miinuksella.

Suhdannenäkymien saldoluku oli 
tammikuussa 2015 lukemassa -7, kun 
saldoluku oli viime lokakuussa -20. 
Tammikuussa yhdeksän prosenttia 
odotti suhdanteiden heikkenevän ja 
kaksi prosenttia uskoi paranemiseen. 
Pohjois-Suomen vastaajien suhdan-

neodotukset ovat lähellä koko maan 
keskiarvoa.

Tuotantomäärät vähenivät hieman 
vuoden 2014 lopussa. Tuotannon en-
nakoidaan pysyvän pääosin ennal-
laan kuluvan vuoden alkukuukausina. 
Tuotantokapasiteetti on kohtalaises-
ti hyödynnettynä, sillä 71 %:lla alasta 
oli kapasiteetti täyskäytössä.

Tilauskannat ovat kohentuneet 
hieman loppuvuoden aikana. Tilaus-
kirjat ovat yhä hieman normaalia pie-
nemmät, saldoluku -26. Valmiiden 

   Yleiset suhdanneodotukset ovat 
varovaisia, saldoluku -7

   Tuotanto pysynee keskimäärin 
ennallaan lähikuukausina 

tuotteiden varastot ovat normaalia 
suuremmat, saldoluku 17. 

Henkilökunnan määrä kääntyi las-
kuun viime vuoden lopulla. Työvoi-
maa vähennettäneen myös lähikuu-
kausina. Tuotantokapeikkoja oli tam-
mikuussa 72 %:lla Pohjois-Suomen 
vastaajista. Kysyntä oli heikkoa 71 
%:lla ja rahoitusvaikeuksia oli kah-
della prosentilla yrityksistä.

Kannattavuus on vuoden takais-
ta parempi ja investoinnit ovat lisään-
tyneet.

kuluvan vuoden alussakin. 
Tuotantokapeikkoja ilmoitti tam-

mikuussa 50 % palveluvastaajista. 
Kysyntä oli heikkoa 46 %:lla alasta. 
Työvoimasta oli pulaa kolmella pro-
sentilla ja kaksi prosenttia totesi ra-
hoituksessa olevan ongelmia.

Kannattavuus on kustannusten 
nousun myötä lievästi vuoden takais-
ta huonompi. 

   Myynti pysyi likimain ennallaan 
viime vuoden lopulla - lähikuu-
kausien odotukset ovat laskussa

   Kysyntä on vaimeaa ja kannat-
tavuus on hieman vuoden takaista 
heikompi

   Suhdannenäkymät ovat lasku-
suunnassa, saldoluku -29
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 6 59 35 -29
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 1 67 32 -31

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 46 46
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 3 3
Tuotannon kasvun esteet 50 50

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 8 64 28 -20
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 14 52 34 -20

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 11 46 43 -32
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 20 26 54 -34
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 28 42 30 -2

Henkilökunta 6485
Yrityksiä 84
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 2 89 9 -7
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 6 70 24 -18

   muu tuotantokapeikko 0 0
   riittämätön kysyntä 71 71
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 0 0
Tuotannon kasvun esteet 72 72

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 5 66 29 -24
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 9 58 33 -24

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 24 69 7 17
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 0 74 26 -26

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 29 70 1 28

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 16 71 13 3
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 64 16 20 44
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 11 50 39 -28

Henkilökunta 9852, Liikevaihto 6512 milj. euroa
Yrityksiä 52
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Pohjois-Suomi







 Suhdannebarometri | Helmikuu 2010  | 1

Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Helmikuu 2015

Uudenmaan teollisuuden ja rakenta-
misen yritysten suhdannetilanne oli 
vuoden 2015 alussa hieman normaa-
lia heikompi. 

Suhdannenäkymät kirkastuivat lie-
västi viime vuoden lopussa. Suhdan-
teet pysynevät talvella ennallaan, sil-
lä suhdanneodotuksien saldoluku oli 
tammikuussa 1. Saldoluku oli viime 
lokakuisessa tiedustelussa -11.

Tammikuussa 18 % vastaajista en-
nakoi suhdanteiden paranevan tal-
ven aikana ja 17 % ennakoi tilanteen 

Uusimaa

   Suhdannetilanne on pysynyt 
tavanomaista matalammalla

Uudenmaan yksityisten palvelujen 
suhdannekuva pysyi harmaana vuo-
den 2014 lopussa. Tämänhetkistä ti-
lannetta kuvaava saldoluku oli tam-
mikuussa 2015 lukemassa -38.

Suhdanteiden ennakoidaan pysy-
vän alamaissa alkuvuoden 2015 aika-
na. Suhdannenäkymien saldoluku oli 
tammikuussa -11, kun saldoluku oli 
lokakuussa -17. Tammikuussa 24 % 
vastaajista ennakoi heikkenemistä ja 
13 % odotti paranemista. Uudenmaan 
palvelualojen suhdannekuva on lä-

hellä koko maan keskiarvoa.
Myynti lisääntyi aavistuksen ver-

ran viime vuoden lopussa. Myyn-
ti pysynee lähikuukausina keskimää-
ri ennallaan.

Henkilökunnan määrä pienentyi 
lievästi loka-joulukuussa. Työvoimaa 
supistettaneen edelleen vuoden 2015 
ensimmäisellä neljänneksellä.

Tuotantokapeikkoja oli tammi-
kuussa 58 %:lla Uudenmaan palve-
luyrityksistä. Kysyntä oli heikkoa 44 
%:lla alasta. Ammattityövoimasta oli 

ku -24. Valmiiden tuotteiden varastot 
ovat tavallista täydemmät, saldoluku 
14. Henkilökuntaa vähennettiin lie-
västi viime vuoden lopussa. Työvoi-
ma supistunee myös lähikuukausina.

Heikko kysyntä oli yleisin tuotan-
tokapeikko 42 %:n osuudella. Työ-
voimasta oli pulaa seitsemällä pro-
sentilla alasta ja kuudella prosentilla 
oli rahoitusvaikeuksia. 

Kannattavuus on hieman vuoden 
takaista parempi. Investoinnit ovat 
vuoden takaisella tasolla.

 Yleiset suhdanneodotukset 
ovat nousseet normaalilukemiin, 
saldoluku 1

heikkenevän. Uudenmaan teollisuu-
den ja rakentamisen suhdannekuva 
on jonkin verran koko maan keskiar-
voa valoisampi.

Tuotanto pysyi likimain ennal-
laan vuoden 2014 lopussa. Tuotan-
non ennakoidaan lisääntyvän kausite-
kijät huomioon ottaen hieman kulu-
van vuoden alussa. Tuotantokapasi-
teetti oli tammikuussa kokonaan käy-
tössä 68 %:lla alasta.

Tilaustilanne on pysynyt hie-
man normaalia heikompana, saldolu-

pulaa kuudella prosentilla ja rahoi-
tusvaikeuksia oli neljällä prosentil-
la alasta.

Kannattavuus vaihtelee yrityksit-
täin. Keskimäärin kannattavuus on 
pysynyt vuoden takaisella tasollaan. 
Kannattavuus hiipunee aavistuksen 
lähikuukausina.

 Kysyntä pysyi vaimeana vuoden 
2014 lopussa

   Suhdannenäkymät ovat alaku-
loisia, saldoluku -11

   Myynti lisääntyi hieman viime 
vuoden lopussa - lähikuukausina 
myynti pysynee ennallaan

   Kannattavuus on parantunut ja 
tuotannon ennakoidaan lisäänty-
vän alkuvuoden aikana
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 13 63 24 -11
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 4 54 42 -38

   muu tuotantokapeikko 8 8
   riittämätön kysyntä 44 44
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 6 6
Tuotannon kasvun esteet 58 58

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 6 73 21 -15
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 10 71 19 -9

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 19 59 22 -3
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 31 38 31 0
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 34 41 25 9

Henkilökunta 120139
Yrityksiä 336
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 18 65 17 1
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 8 63 29 -21

   muu tuotantokapeikko 0 0
   riittämätön kysyntä 42 42
   puute kapasiteetista 6 6
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 7 7
Tuotannon kasvun esteet 51 51

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 7 72 21 -14
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 14 61 25 -11

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 27 60 13 14
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 10 56 34 -24

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 32 62 6 26

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 21 60 19 2
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 30 44 26 4
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 22 60 18 4

Henkilökunta 32014, Liikevaihto 16919 milj. euroa
Yrityksiä 125
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku
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